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84.363' - Decreto de 3 de janeiro de
1980 -- Dispõe sobre requisição e
compra de passagens aéreas por órgãos e entidades de Administração
Pederal-e Fundações sob supervisão
ministerial e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 4.1.80
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84.364- Decreto de 4 de janeiro de
1980 - Autoriza o funcionamento'
do curso de Enfermagem e Obstetrícia. da Faculdade de Ciências
da Saúde. em Ribeirão Preto.
Estado de São Paulo. - PublicadoDO D.O. de 4.1.80 e retificado no de'
9.1.80

84.366-Decreto de 4 de janeiro de
1980 - Outorga concessão à Rádio
Capinzal Limitada para estabelecer
uma estação de radiodifusão -sonora'
em onda média de âmbito regional,
na cidade de Oepínaal, Estado de
Santa Catarina. - Publicado DO
V.O. de 7.1.80
84.366- Decreto de 4 de janeiro de
1980 - Declara perempta concessão
outorgada à Rádio Cultura da Bahia
SI A, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na
cidade de Salvador, Estado da Bahia. - Publicado no D.a. de 7.1.80
84.367- Decreto de 4 de janeiro de
1980 - Autoriza a transferência di·
reta para a Rádio Cultura do Pará,
vinculada à Fundação de Telecomunicações do Pará, da concessão outorgada à Rádio Educativa do Pará.
- Publicado DO D.a. de 7.1.80 .....
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84.368- Decreto de 4· de janeiro de
1980, - Autoriza o Banco de La Previncia de Buenos Aires a instalar filial em São Paulo (SPI. - Publicado
no V.O. de 7.1.80
84.369- Decreto de 4 de janeiro de
1980 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional do Instituto Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul. - Publicado no D.O. de 7.1.80
84.370- Decreto de 4 de janeiro de
1980 - Autoriza o funcionamento
do curso de Enfermagem e Obstetrícia da Escola de Enfermagem
de Ijuí, Estado do Rio Grande do
Sul. - Publicado no D.O. de 7.1.80
84.371- Decreto de 6 de janeiro de
1980" - Declara luto oficial. - Publicado no V.O. de 7.1.80
84.372- Decreto de 7 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagemvde linha de
transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no
Estado de São Paulo. - Publicado
no V.O. de 8.1.80
84~373- Decreto de 7 de janeiro de
1980, - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servídão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no
Estado de São Paulo. - Publicado
no V.O. de 8.1.80
.
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84.874- Decreto de 7 de janeiro de
1980" - Declara de utilidade pública, pará fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantaçAe da subestação de Piquete da
CESP - Companhia Energética de
Sãe Paulo, no Estado de São Paulo.
- Publieado DO D.O. de 8.1.80·.....
84.876- Decreto de '1 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da subestação de Auríflama, ds
CESP - Companhia Energética de
SAo Paulo. no Estado de São Paulo.
- Publicado no D.n. riA R.l.BO .-,",184.376- Decreto de 7 de janeiro de
1980. - Declara de utilidade pública. para fins de constituição de
servidão administrativa. faixa de
terra destinada à passagem de linha
de transmissão de FURNAS Centrais Elétricas S.A., no Estado
de Mato Grosso do Sul. - Publicado DO D.O. de 8.1.80
.
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84.377- Decreto de 7 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade públi-

ca, para fins de desapropriação, terrenos e benfeitorias necessárias à
emplíaçãe da área das instalações e
vias de elreulaeâo do Porto de Manaus, localizadas na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e dá
autras previdências. - Publicado
no D.O. de 8.1.80
.
84,.378- Decreto de 7 ue janeiro de
1980 - Dispensa a Iicítação para a
elíeaaeão de terras devolutas da
Unila que menciona, e dá outras
pl'0vidências. - Publicado no D. O.
de 8.1.80
.
84.379- Decreto de 8 de janeiro de
1980, - Outorga ceneeesãc à Empresa de Radiodifusto Morimoto
Ltda. para estabelecer uma estação
de radiodifnS4e 8Ol10ra em onda média de âmbito regional, na cidade
de Vilhena. Território Federal de
RoDd6Dia. - Publicado no D.O. de
9.1.80 •...........................
84;380- Decreto de 9 de janeiro de
1ttlO. - D8OI.... de utilidatie púbIi·
ca~:pua fins ele ecmstituiÇ4G. de
oerYicllio ll4iJniI>lsUllla, faixa de
telTa~ à Jlassagem de linha
de tUtllslJl:iMlO ela CESP - Compe-
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nhia Energética de São Paulo, no "
Estado de S40 Paulo. - Publicado
no D.O. de 10.1.80
.
84.381- Decreto de 9 de janeiro de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação de 2 (dois) vãos junto ao terreno
da subestação Ermo, da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A. CELESC, no Estado de Santa Catarina. - Publicado no D.O. de
10.1.80
84.382- Decreto de 9 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública; para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - CEMIG,
no Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 10.1.80
84.383- Decreto de 9 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétr-iC8S de Santa Catarina S.A. - CELESC, no Estado de Santa Catarina.
Publicado no D.O. de
10.1.80
84.384- Decreto de 9 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no
Estado de São Paulo. - Publicado
no D.O. de 10.1.80
84.385- Decreto de 9 de janeiro de
1980 - Fixá. os preços mínimos básicos para financiamentos ou aquisição de algodão, feijão, milho e
sorgo para. as Regiões Norte e
Nordeste safra 1980. - Publicado
DO D.O. de 10.1.80
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84.386- Decreto de 9 de janeiro de
1980· - Fixa os preços mínimos bé-

sicos para financiamento e/ou aquisição de uva e seus derivados. Publicado DO D.O. de 10.1.80
84.387- Decreto de 9 de janeiro de
1980. - Fixa os preços mínimos para financiamento elou aquíaíção de
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frango de corte. -- Publicado no
D.O. de 10.1.80
84.388- Decreto de 9 de janeiro de
1980 - l"jxa 08 preços mínimos básicos para o pescado fresco.
publicado no D.O. de 10.1.80 ...
84.389- Decreto de 10 de janairu de
1980 - Outorga concessão 11 TV
Record de Jaú S.A. para estahelecer uma estação de radiodifusão de
sons e imagens [televisão}, na
cidade de Juli. Estado de Sao Paulo. - Publicado 110 D.O. de 11.1.80
84,390 - Decreto de 10 de janeiro de
19BO - Outorga concessão à Rádio
Nova Sumaré Ltda., para estabelccer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional. na cidade de Sumaré, Estado
de São Paulo. - Publicado no D.O.
de 11.1.BO ....
..... ....
84.391 - Decreto de 14 de janeiro de
1980 - Fixa as proporções para o
cálculo do número minimQ de vagas
que deveriam ser abertas em 1979,
para a aplicação da Quota Compulséria no Mini6tério da Marinha Publicado no D.U. de 15.01.80 .....
84.392 - Decreto de 14 de janeiro de
1980 - Fixa, no Ministério da Aeronáutica, 06 mínimos de vagas para
promoção obrigatória, referentes ec
ano-base de 1979, em todos 06 Qua·
droa do Corpo de Oficiais da Ativa
_ Publicado no D.O. de 15.01.80
84.393 - Decreto de 15 de janeiro de
1980 - Estabelece as proporções 11.
serem observadas na fixaçll.o do número mlnimo de vagas para a promoção, no Exército, de Oficiais dos
Quadros das Armaa e Material Bélico, dos Servicce de Administnlçllo e
de Especlal.istas, no ano-baee de
1979 Publicado no D.U. de
16.01.80 e retificado no de18.01.80
84.394 _ Decreto de 16 de janeiro de
1980 - Dispõe sobro a transformaÇAo das Representações das Delegacias Regionais do Ministério da
EducaçAo e Cultura, e dá outras
providêncius - Publicado no D.U.
de 17.01.80
84.395 - Decreto de 16 de janeiro de
1980 - Regulamenta li. Lei n~ 5.971,
de 11 de dezembro de 1973, que diepO'e sobre a atividade turfíst.iea no

PAr:S.

Pais, e dá outras prOVidênCias
Publicado no D.U. de 17.01.80 e retí32
ficado no de 21.01.80
84.396 - Decreto de 16 de janeiro de
1980 __ Aprova o Estatuto da Fun·
dação Nacional Pró-Memória, e dá
34
outeea providências - Publicado no
D.O. de 17.01.80 .....
84..'197 - Decreto de 16 de janeiro de
1980 _ Renova por 15 (quinzel anos
a concessão outorgada à Sociedade
Rádio Cultura "A Voz do Espaço",
cuja dencmíceeãc foi alterada para
36
Rádio Cultura S.A., e, posteriormente, transferida para a Fundação
Padre Anchieta - Centro Paulista
de Rádio e TV Educativa, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens Itelevieãcj, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo - Publicado no D.O. de
37
17.01.80
84.398 - Decreto de 16 de janeir(l de
1980 _ Dispõe sobre a ocupação de
faixas de domínio de rodovias e de
terrenos de domínio público e I' traveeeie de hídeovtas, rodovias e fero
revias, por linhas de te-enseaissüo,
38
eubtranemíeeão e distribuiçllo de
energia elétrica, e dá 'outras provi,
dências - publicado no D.O. de
17.01.80
84,399 - Decreto de 16 de janeiro de
1980 - Prorroga, para '1 de julho de
1980, o prazo estabelecido no art. 3~
40
do Decreto n? 78.985, de 21 de dé·
zembro de 1976, referente a interstício no posto de 1° Tenente Publicado no D.O. de 17.01.80
84.400 _ Decreto de 16 de janeiro de
1980 - Fixa os efetives do Exército
para 1980 - publicado no D.O. de
17.01.80
84.401 _ Decreto de 17 de janeiro de
1980 _ Renove por 10 [dez] anos a
41
CODCB6S!iO outorgad~ ao Goveroo do
Estado de Goiás pura, através do
'Consõrcio de Empresas de Racliodl·
tusso e Noticias do Estado - CERNE, executar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade
de Ootêuía, E"tado de Goiás - Pu42
blicado no D.O. de 18.01.80
84.402 _ Decreto de '17 de janeiro de
1980 _ Renova por 10 (dez) encs 11
eonceesãc outorgada à Rá.dio Jornal
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Brasil Central S.A.• transferida ao
Governo do Estado de Goiás para,
através do Consórcio de Empresas
de Radiodifusão e Notícias do Estado - CERNE, executar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Goiânia. Estado de
Goiás - Publicado no D.a. de
18.01.80
84.403- Decreto de 17 de janeiro de
1980 - Introduz alterações no Decreto n~ 81.315. de 8 de fevereiro de
1978. que regulamenta a Ascensão
Funcional - Publicado DO D.a. de
18.01.80
84.404 - Decreto de 17 de janeiro de
1980 - Exclui funcionário do Ministério da Fazenda do regime de disponibilidade. e dá outras providências
Publicado no D.O, de
18.01.80
84.405 - Decreto de 18 de janeiro de
1980 - Revigora o Decreto n~ 69.618,
de 30 de novembro de 1971. que dispõe sobre a Isenção do IPI nos produtos destinados à construção, instalação, ampliação ou modemíeacao
de sedes de embaixadas e repartições consulares - Publicado no
D.O. de 21.01.80 e retificado no de
23.01.80
84.406 - Decreto de 21 de janeiro de
1980 - Cria, na estrutura básica do
Ministério da Previdência e Assistência Social, e. Coordenadoria de
Assuntos Parlamentares (CAP) e a
Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CINTER) e dá outras providências - Publicado no D.O. de
22.01.80
84'.407 - Decreto de 21 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre a incorporação
de bens da União para Integralíaacão do capital social da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e
Exteneâo Rural - Publicado no
D.a. de 22.01.80

84.408 - Decreto de 21 de janeiro de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de FormaçAo de Tecnólogos
em Processamento de Dados, da Sociedade Civil Escola de Administração de Empresa da Bahia - Pubhcado no D.O. de 22.01.80
84.409 - Decreto de 21 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre o Grupo-
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Magistério do Serviço Civil dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, a que se refere
o artigo 2? da Lei n? 6.560, de 5 de
julho de 1978, e dá outras providênPublicado no D.O. de
cias
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84.410 - Decreto de 22 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre a estrutura básica do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS
- Publicado no D.O. de 25.01.80 ...

79

84.411 - Decreto de 22 de janeiro de"
1980 - Altera o Decreto n? 75.569,
de 7 de abril de 1975, que dispê sobre a estrutura básica da Comissão'
Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) - Publicado no D.a de
23/01/80
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84.412 - Decreto de 22 de janeiro de
1980 - Fixa o Valor da Bolsa Espe-_
cial do Aluno Monitor, instituída
pelo Decreto n? 66.315, de 13 de março de 1970. - Publicado no D.O de
,

84.413 - Decreto de 22 de janeiro de
1980 - Autoriza o funcionamento,
em regime especial, dos cursos de,
Estudes Sociais, de Ciências e
Letras e de Pedagogia da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Santo Ángelo, Rio Grande do Sul. Publicado no D.O de 23/01/80 .....
84.414 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 -. Veda a exigênçia de requerimentos para a concessão de direitos
e vantagens a servidores na Administração Federal direta e autarquias - Publicado no D.O de
24/01180 e retificado no de 2'8/01/80
84 415 - _Decreto de 23 de janeiro de
i980 - Outorga concessão à Rádio.
Ribamar Ltda. para estabelecer uma
estação de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional, na
cidade de Pindaré-Mirim, Estado do
Maranhão. - Publicado no D.O de
24/01/80

75

84.416 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Cassa a concessão outorgada
à Rádio Cultura Rio Grandense
Ltda., para estabelecer, na cidade
de Pau dos Ferros, Estado do Rio
Grande do Norte, uma estação de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional. '- Publicado no
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D.O de 24/01/80 e retificado no de
13/03/80
.

84.417 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 ---' Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Jornal
Brasil Central S.A., transferida ao
Governo do Estado de Goiás para,
através do Consórcio de Empresas
de Radiodifusão e Notícias do Estado - CERNE, executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de
Goiânia. Estado de Goiás. - Publicado no D.a de 24/01180
.
84.418 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Emissora Rio
São Francisco Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de Penedo,
Estado de Alagoas. - Publicado no
D.O de 24/01/80 e retificado no de
28/01/80
84.419 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria-Geral o
crédito suplementar no valor de Cr$
815.000.000,00 para reforço de dotação consignada n o vigente
Orçamento. Publicado no D.O de
24/01/80
.
84.420 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria-Geral o
crédito suplementar no valor de Cr$
73.360.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
- Publicado no D.O de 24/01/80 ...
84.421 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
9.000.000.000,00 para reforço de dotação consignado no vigente Orçamento. - Publicado no D.a de
24/01/80 e retificado no de 28/01180
84.422 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Estabelece área de proteção
para fonte de água mineral - Publicado no D.O de 24/01/80
.
84.423 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Estabelece área de proteção
para fonte de água mineral. - Pu.
blicado no D.a de 24/01/80
84.424 - Decreto de 23 de janeiro de
1980 - Altera o Decreto n~ 83.023.
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de 11 de janeiro de 1979. - Publica- .
dono D.O. de 24-01-80
~5
~.425 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 -. Cria Grupo Especial na Co'
missão Nacional de Energia e dá outras providências. - Publicado no
D.O de 25/01/80
95
84.426 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre a estrutura básica do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento - DNOS. Publicado no D.O de 25/01/80 ..... 96
840427 - Decreto de 24 de janeiro de.'
1980 - Altera os preços mínimos de
feijão e amendoim. - Publicado no
D.a de 25/01180 e retificado no de
30/01/80
101
84.428 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa. faixa de terra
destinada à passagem de linha de"
transmissão da Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. - ELE·
TRONORTE, no Estado do Amazonas.
Publicado no D.O de
25/01/80
101
84.429 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública
para fins de constituição de servi·
dão administrativa. faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL. no Estado
de São Paulo. - Publicado no D.a
de 25/01/80
102
84.430 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de 'terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas,
de Minas Gerais S.A. - CEMIG, no
Estado de Minas Gerais - Publicado no D.O de 25/01/80
104
84.431 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública.
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - CEMIG. no
Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O de 25/01/80
105
84.432 - Decreto.de 24 de janeiro de
1980·- Declara de utilidade pública.
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para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Minas GeraieScA..- CEMIG, no
Estado de Minas Gerais ".- -Publícado no D.a de' 25/01/80
84.433 - Decreto de 24 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa. faixas de terra
destinadas à passagem de linhas de
transmissão da Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. ~ ELE·
TRONORTE, no Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D.a de
25/01/80
84.434 - Decreto de 25 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre os gravames e
restrições a que fica sujeita a importação dos produtos especificados no
Nono Protocolo Adicional dos Ajustes de Complementação n? lO, sobre
o setor de máquinas de escritório, e
dá outras providências. - Publica-o
do no D.a de 28/01/80 e retificado
no de 30/01/80
84.436 - Decreto de 26 de janeiro de
1980 - Incorpora ao Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos
das indústrias químicas derivadas
do petróleo, os produtos que menciona, e dá outras providências. Publicado no D.a de 28/01/80 e retificado no de 30/01/80
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Lei do Ensino do Exército. - Publi. 112

84.437 - Decreto de 28 de janeiro de
1980 - Incorpora ao Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos

da indústria químico-farmacêutica,
os produtos que menciona, e dá outras providências. - Publicado no
D.O de 29/01/80
. 112
84.438 - Decreto de 28 de janeiro de
1980 - Promulga o Acordo sobre-

Líder Rádio Regional Ltda., para estabelecer uma estação de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de
Palmital, Estado de São Paulo. Publicado no D.O de 29/01/80 ..... 115
84.440 - Decreto de 29 de janeiro de
1980 - Suprime a Certidão de Tempo de Serviço para aposentadoria
nos órgãos da Administração
Federal direta e autarquias. - Pu115
blicado no D.O de 30/01/80
84.441 ,- (-) - Decreto de 29 de janeiro de 1980 - Retifica o Plano de

Contas do Serviço Público de Energta Elétrica, aprovado pelo Decreto
n?, 82.962, de 29 de dezembro de
1978.
Publicado no D.a de
06/02/80 e retificado no de 27/02/80
117
84.442 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, unidade hospitalar situada no município
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro. ,-..:.. Publicado no D.a de
30/01/80
. 117
84.443 - Decreto de 30 de janeiro de
1980. - Retifica o Decreto n? 67.361,
de 26 de novembro de 1966, e dá ou-

84.436 - Decreto de 28 de janeiro dé
1980 - Dá nova redação a dispositivo do Decreto n? 77 .919, de 26 de junho de 1976, que regulamenta a Lei
n? 6.266, dé"19 de novembro de 1976;-cado no D.O de 29/01/80
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84.439 - Decreto de 28 de janeiro de
1980 - Outorga concessão à Som

Imunidades. Isenções .e Privilégios
do Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Pratano Território dos Países Membros.
- Publicado no D.O de 29/01/80 ...• 114

tras providências. - Publicado no
D.O de 31/01/80
. 119
84.444 -. Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Regulamenta a Lei n? 6.583,
de 20 de outubro de 1978, que cria os
Conselhos Federal 'e -Regioneâe- de
Nutricionistas, regula o seu funcionamento e dá outras providências.
- Publicado no D.a de 31/01180 .. , 120
84.445 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Cria a Embaixada do Brasil
em Santa Lúcia. - Publicado no
D.O de 31/01/80
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84.446 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Aprova o Regulamento da

Ordem do Mérito Aeronáutico. Publicado no
. de '31/01180 .,. 133
84.447 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Declara de utilidade públt-

ca, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da CESP
Companhia Energética de São Pau
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lo, no Estado de São Paulo.
Publicado no D.a de 31/01/80
84.448 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Altera dispositivo do Decreto n~ 68.078, de 18 de janeiro de 1971,
que autoriza cessão de imóvel à Prefeitura Municipal de Bom Jardim
(MO) e dá outras providências. Publicado no D.O de 31/01/80 .....
84.449 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre o Programa
Nacional de Armazenagem e dá outras providências. - Publicado no
V.O de 31/01/80
84.450 - Decreto de 30 de janeiro de
1980 - Outorga concessão à Rádio
Monumental de Aparecida Ltda, para estabelecer uma estação de radíodffiisão sonora em onda média de
âmbito regional, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo - Publicado no D.O de 31/01/80 e retificada no de 05/02/80
84.451 - Decreto de 31 de janeiro
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V.O. de 01/02/80
84.452 - Decreto de 31 de janeiro
de 1980 - Dispõe sobre a Estrutura
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outras providências. - Publicado
no D.O. de 01/02/80 e Retificado no
de 06 e 06/02/80
84.463 - Decreto de 31 de janeiro
de 1980 - Dispõe sobre a Estrutura
Básica da Administração do Território Federal de Roraima e dá outras
providências. - Publicado no D.O.
de 01/02/80 e retificado no de
06/02/08.
84.464 - Decreto de 31 de janeiro de
1980 - Dispõe sobre a Estrutura
Básica da Administração do Território Federal de Rondônia e dá outras
providências. - Publicado no D.O.
de 01/02/80 .....•........ :........
84.466 - Decreto de 31 de janeiro de
1980 - Delega competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para criar e extinguir repartições consulares honorárias. - Publicado no V.O. de 01/02/80 •.••...
84.456 - Decreto de 31 de janeiro de
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reta para a Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda., da
concessão outorgada à BrasilinoRádio e Televisão Ltda., para execucão de serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de
Brasília-Distrito Federal. - Publicado no D.O. de 01/02/80
151
84.457 - Decreto de 31 de janeiro de
1980 - Regulamenta a Lei n? 6.716,
de 12 de novembro de 1979, que cria
a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica. - Publicado
no V.O. 01/02/80.
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84.458 - Decreto de 04 de fevereiro de
1980 - Delega competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para aprovar e modificar o
Regulamento do Serviço Consular
Honorário brasileiro. - Publicado
no V.O. de 06/02/80
15~
84.459 - Decreto de 4 de fevereiro de
1980 - Dispõe sobre a fixação de
áreas prioritárias para fins de reforma agrária, nos Municípios de Itaporã, Fátima do Sul, Jatey, Caarapó, Deodápolis e Glória de Dourados, no Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. - Publicado no V.O. de 05/02/80
159
84.460 - Decreto de 04 de fevereiro de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação. imóveis rurais situados nos Municípios
de Itaporã, Fátima do Sul. J atey,
Ceerapõ. Deodápolis e Glória de
Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul. compreendidos nas áreas
prioritárias de reforma agrária, fixadas pelo Decreto n? 84.459. de 04 de
fevereiro de 1980. - Publicado no
V.O. de 06/02/80
161
84.461 - Decreto de 05 de fevereiro de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Formação de Tecnólogos
em Processamento de Dados. da
Faculdade de Administração. com
sede na cidade de Santa Rita do
Sapucaí. Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D.O. de 06/02/80 •. 163
84.462 - Decreto de 05 de fevereiro de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Estudos Sociais. Iícencíatura plena. habilitação em Educação
Moral e Cívica, da -Faculdede de
Filosofia. 'Cíênciee e Letras de Pre-
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Publicado no
D.O. de 06/02/80
84.463 - Decreto de 06 de fevereiro de1980 - Dispõe sobre a absorção. em:
cumprimento do disposto no art. 10
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Mauá-OPEMA pela Fundação Projeto Rondon e. dá outras providências. - Publicado no D.a. de
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84,464 - Decreto de 07 de fevereiro de
1980 - Dispõe sobre a criação do.
Grupo de Trabalho para revisão e
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- Publicado no D.O. de 08/02/80 ..
84.465 - Decreto de 07 de fevereiro de
1980 - Aprova a constituição da
COALBRA - Coque e Alcool da
Madeira S.A. e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
08/02/80
84.466 - Decreto de 07 de fevereiro de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Odontologia da Faculdade
de Ciências da Saúde Grande Rio,
do Rio de Janeiro. - Publicado no
D.O. de 08/02/80
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de 1980 - Concede à Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco CHESF autorização para construir'
linhas de transmissão de energia
elétrica em faixa de terra situada em.
reservas indígenas, e dá outras providências. - Publicado no D.O. .de
12/02/80
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34.472 - Decreto de 11 de .fevereiro
de 1980 - Declara de utilídade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa; faixa de
terra destinada à passagem, de linha
de transmissão da Companhia
Paulista de Força' e Luz - CPFL.
no Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 12/02/80
173
~.473 - Decreto de 11 de fevereiro de,
1980 - Altera a redação do artigo
66 de Decreto n? 61.244, de 28 de
agosto de 1967, e dá outras provídênícas. - Publicado no D.O. de
12/02/80
s ••••••••••••• 174
84.474. - Decreto de,ri de fevereiro de"
1980 ~ Revoga o Decreto n~ 70.858,
de 24 de julho de 1972, que aprovou
a Tabela de Empregos destinada a
atender as atividades do Serviço de
Taifa do Míníatêrlc1do Exército. Publicado no D.a. de 12/02/80 ..... 175
84.475 - Decreto de 11 de fevereiro de
1980.' - Altera a subordinação de'
Organização Militar no Ministério
do Exérclto., - Publicado no D.O.
de 12/02/80
176
84.476 - Decreto de 11 de fevereiro de
1980, - Revoga dispositivo do Decreto n? 71.834, de 12 de fevereiro de
Publicado no D.O. de
1973. 12/02/80
176
84.477 - Decreto de 12 de fevereiro de
1980 - Autoriza o funcionamento
do curso de Enfermagem e Obatetricia da Faculdade de Ciências de
Saúde «Farias Brito», em Quarulhos, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 13/02/80
176
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84.467 - Decreto de 08 de fevereiro de
1980 - Concede a «IRAQI AIR-

WAYS», autorização a funcionar no,
Brasil. - Publicado no D.O. de
11/02/80
·167
84.468 - Decreto de 11 de fevereiro de

1980 - Concede autorização .ê Peco.
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mar territorial do Brasil. - Publicado no D.O. de 12/02/80 ...•........ 169
84.469 - Decreto, 'de 11' de' fevereiro
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D.O. de 12/02/80
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Citco Brasil Petroleum Corporation,
Chevron Amazon Petroleum Company, Unionoil Amazonas Ltda e
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- Publicado no D.O. de 12/02/80 .. 17l
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Estado de São Paulo. - Publicado
no D.O. de 13/02/80 .....••........ 11.'
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AgrárIa - INCRA, a doar o imóvel
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de 14/02/80
84.480 - Decreto de 14 de fevereiro de
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e Televisão Coroados S/A., e autoriza transferência direta para a
Sociedade Rádio. Emissora: Paranaense S/A, que passará a executar
Serviço de Radiodifusão de Sons e
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Londrina, Estado do Paraná. - Publicado no D.a. de 14/02/80
84.481 - Decreto de 14 de fevereiro de
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84.482 - Decreto de 16 de fevereiro de
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84.483 - Decreto de 20 de fevereiro de
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para fins de constituição de servi·
d40 administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmísaão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A., - CEMIG,
no Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 21/02/80
84.484 - Decreto de 20 de fevereiro
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Desenvolvimento Comercial - CDC
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dá outras providências. - Publicado no D.a. de 21/02/80
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Decretos que aprovam Regulamentos de Orgãos do Ministério do
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22/02/80
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crédito suplementar no valor de Cr$
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26/02/80.
84.488 - Decreto de 25 de fevereiro de
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Trigésimo Oitavo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação
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Chile. - Publicado no D.O. de
26/02/80
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84.490 - Decreto de 26 de fevereiro de
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84.491 - Decreto de 25 de fevereiro de
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26/02/80
84.492 - Decreto de 25 de fevereiro de
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84.494 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980 - Diapõe sobre a execução do
Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 11, sobre o
setor de máquinas de escritório,
concluído entre o Brasil, a Argenti-

na e o México. -

Publicado no

D.O. de 26/02/80

84.495 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n~ 19. da indústria
eletrônica e de comunicações elétrícas, concluído entre o Brasil, a Argentina. o México e Uruguai. - Publicado no D.O. de 26/02/80
84.496 - Decreto de 25 de fevereiro de
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a Argentina, o México e o Uruguai.
- Publicado no D.a. de 26/02/80 e
retificado no de 29/02/80
84.497 - Decreto de 25 de fevereiro de
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26/02/80
84.498 - Decreto de 25 de fevereiro de
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México. - Publicado no D.a. de
26/02/80 e retificado no de
29/02/80
84.499 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980 - Dispõe sobre a execução do
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do Ajuste de Complementação n?
15, sobre produtos da índústria
qufmíco-farmacêutíca; concluído entre o Brasil, a Argentina e o MéxiPublicado no D.a. de
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26/02/80
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26/02/80
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84.502 - Decreto de 25 de fevereiro de
-":, - Concede Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S.A. - NITROFERTIL - NE, autorização
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de seu Capital Social. - Publicado
no D.O. de 26/02/80
209
b4.50S - Decreto de 25 de fevereiro de
1980 - Concede à Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC,
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cial. 26/02/80
209
84.504 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980 - Autoriza aumento de potência diurna da Rádio Difusora da
Campanha Ltda, na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de 26/02/80 .... 210
84.505 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980.. - Outorga concessão à RADIa TV DO AMAZONAS LTDA.,
para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade Manacapuru, Estado do Amazonas. Publicado no D.a. de 26/02/80 .... 210
84.506 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à RADIO
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EDUCADORA DO MARANHÃO
RURAL LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, de âmbito regional, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão. - Publicado no D.a. de
26/02/80
211
84.507 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980. - Autoriza o funcionamento
do curso de Fisioterapia da Escola
Municipal Superior de Educação
Física de Presidente Prudente, São
Paulo. - Publicado no D.a. de
26/02/80
212
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84.517 - Decreto de 28 de fevereiro de
1980 - Cria a Diretoria de Telecomunicações (D Telecom) e a Diretc l
nal da Colonização e Reforma Agrá·
ria de Material de Comunicações e
ria - INCRA. a doar o imóvel que
de Eletrônica (DMCE),' extingue a
menciona. - Publicado no D.a. de
Diretoria de Comunicações (D
26/02/80
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Com), e dá outras providências. 84.509 - Decreto de 25 de fevereiro de
Publicado no D.O. de 29/02/80 ..... 226
1980 - Altera o Regulamento do
84.618 - Decreto de 03 de março de
Fundo de Garantia do Tempo de
1980 - Declara de utilidade pública.
Serviço (F.G.T.S.) - Publicado no
para fins de constituição de serviD.O. de 26/02/80.
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dão administrativa, faixa de terra.
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destinada à passagem de linha de
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Publicado no D.a. de 27/02/80 .... 214.
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no D.O. de 27/02/80
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transmissão da CESP - Compa84.512 - Decreto de 26 de fevereiro de
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no D.O. de 04/03/80
' 229
União que menciona, e dá outras
84.620 - Decreto de 03 de março de!
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presas Nucleares Brasileiras S.A. -1
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84.521 - Decreto de 03 de março de
no D.O. de 28/02/80
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- Publicado no D.a. de 04/03/80 .. 231
1980 - Abre a Encargos Gerais da
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do no D.O. de 04/03/80
;, 231
84.515 - Decreto de 27 de fevereiro de
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crédito suplementar no valor de Cr$
ma agrária, no Estado de Mato
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mente. - Publicado no D.a. de
28/02/80.
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outra providências. - Publicado no
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do de Pernambuco. - Publicado 00D.O. de 04/03/80.
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84.525 - Decreto de 03 de março de
1980 - Cargos Privativos de OfícíaiGeneral do Exército em tempo de
paz.
Publicado no D. O, de
04/03/80.
84.526 - Decreto de 04 de março de
1980 - Autoriza o aumento do capital social da empresa que menciona
- Publicado no D.O. de 05/03/80 ..
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Grosso. - Publicado no D.O. de.
06/03/80
84.630 - Decreto de 06 de março de
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do curso de Enfermagem e Obstetrícia do Centro de Estudos Superiores de Londrina, Estado do Paraná.
Publicado no D.O. de
06/03/80
84.631 - Decreto de 10 de março de
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DECRETO N? 84.363, DE '3 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre requisição e compra de

passagens 'aéreas por órgãos e entidades de
Administração Federal e Fundações sob supervisiIo ministerial e dá outas providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens I e lU, da Constituição Federal e tendo em vista
o disposto no art. 74 do Decreto-lei n? 32, de 18 de novembro de 1966 (Código Brasileiro do Ar);
DECRETA:
Art. I? O artigo I? e seu § I? e o artigo 5? do Decreto n? 79.391, de 14
de março de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? A utilização de passagens aéreas pelos órgãos e entidades da Administração Federal e pelas Fundações sob supervisão ministerial só poderá ser efetuada nas empresas brasileiras
concessionárias de serviços aéreos de transporte regular.
§ I? Respeitado o disposto no art. 3? do Decreto-lei n? 29, de
14 de novembro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei n?
106, de 16 de janeiro de 1967; quanto às passagens de linhas domésticas, a requisição ou a compra de passagens aéreas será feita
à empresa brasileira em que deva ser realizado o transporte, diretamente ou através de agência de turismo registrada na Empresa
Brasileira de Turismo - EMBRATUR.

........................................................ .
Art. 5? A empresa ou a agência de turismo que atender a requisição emitirá a fatura de transporte a ser executada, em tantas
vias quantas forem exigidas, instruindo-a na forma do § I? do arti-
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go 3? e apresentando-a ao órgão ou entidade requisitante, o mais
tardar no mês subseqüente ao da requisição, para efeito de conferência e pagamento.
Parágrafo único. O pagamento das faturas será efetuado no
mês seguinte ao da sua apresentação..
Art. 2? Fica acrescentado o § 5? ao artigo 1? do Decreto n? 79.391, de
14 de março de 1977, com a seguinte redação.
«Art.

1~

§ 5? No caso de requisição ou compra efetuada através de
agência de turismo, esta observará as exigências contidas nos §§
2? e 4? do artigo 2? deste Decreto, sujeitando-se às medidas e san- ,
ções mencionadas no parágrafo único do artigo 6? »

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Rspública.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.364, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetrícia, da Faculdade de
Ciências da Saúde, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 1.550/79, conforme consta do Processo n? 2.846176-CFE
e 252.946179 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem e
Obstetrícia, com as habilitações de Enfermeiro, de Enfermagem MédicoCirúrgica e Licenciatura em Enfermagem, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Saúde, mantida pela Organização Educacional "Barão
de Mauá», com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
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Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E.Portella
DECRETO N~ 84.365, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Outorga concessão à RÃDIO CAPINZAL LIMITADA para estabelecer uma estaç40 de radiqdifus40 sonora em onda média
de émbito regional, na cidade de Capinzal,
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, inciso In, combinado com o artigo 8~, inciso XV, letra
a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~
8.247178 (Edital ns 62178),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à RÃDIO CAPINZAL LIMITA·
DA, nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto número 52.795, de 31 de outubro de 1963, para
estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Capínzal,
Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, em 4 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos

As cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no D. O. de 7-1·80.
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DECRETO N~ 84.366, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Declara perempta concesséo outorgada
à Rádio Cultura da Bahia SIA, para exe:cultar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Salvador, Estado
da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8~, item XV,letra a,
da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 46.396/76,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarada perempta, nos termos dos artigos 11, item H,
e 16 do Decreto n~ 71.136, de 23 de setembro de 1972, a concessão outorgada à Rádio Cultura da Bahia SI A pela Portaria MVOP n~ 356~de 19 de
abril de 1950, e renovada pelo Decreto n~ 77.15&:de12 de fevereiro de 1976,
para executar na cidade de Salvador, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Repúblíca,

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos.
DECRETO N~ 84.367, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza 8 transferência direta para a
Rádio Cultura do Pará, vinculada à" Fundação de Telecomunicações do Pará, da concessão outorgada à Rádio Educativa do Pará.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8~, item XV, letra li;
da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 9.244174, '
DECRETA:
Art. 1~ Fica transferida para a Fundação de Telecomunicações do
Pará - FUNTELPA, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, Desportos e Turismo. sob a denominação de Rádio Cultura do Pará, aexe'
cução do serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidadedeBelém, Estado do Pará, cuja instalação foi autorizada ao Governo do Estado
do Pará através do Decreto n~ 75.421, de 26 de fevereiro de 1975, publicado
no Diário Oficial da União de 27 subseqüente.
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Art. 2? A execução do serviço de radiodifusão que ora se transfere,
reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1980, 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos.
DECRETO N? 84.368, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza o Banco de La Província de
Buenos Aires a instalar filial em São Paulo
(SP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto
nos artigos lO, § 2?, e 18 da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica o Banco de La Provincía de Buenos Aires, instituição
financeira sediada em La Plata, Província de Buenos Aires, Argentina,
autorizada a instalar Filial em São Paulo (SP).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Karlos Riscbbieter
DECRETO N? 84.369, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional do
Instituto Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
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de Educação n~ 1.549179, conforme consta do Processo n~ 14.634175-CFE
e 252.937179 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Fisioterapia
e de Terapia Ocupacional, a serem ministrados pela Escola de Educação
Física, mantida pelo Instituto Porto Alegre, com sede na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Re-.
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella.
DECRETO N~ 84.370, DE 4 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetrícia da Escola de Enfermagem de Iiui, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n~ 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n~ 1.551179, conforme consta do Processo n~ 2.555/76-CFE
e 252.942/79 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem e
Obstetrícia, com habilitações de Enfermeiro, de Enfermagem MédicoCirúrgica, de Enfermagem Obstétrica e de Enfermagem de Saúde Pública
e Licenciatura em Enfermagem, a ser ministrado pela Escola de Enfermagem de Ijuí, mantida pela Fundação de Integração, Desenvolvimento e
Educação do Noroeste do Estado - FIDENE, com sede na cidade de Ijuí,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 84.371, DE 6 DE JANEIRO DE 1980
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando o falecimento do Senhor Petrônio Portella Nunes, no
exercicio do cargo de Ministro de Estado da Justiça;
Considerando que, no desempenho das elevadas missões que lhe
foram cometidas, ao longo de sua brilhante carreira de político e administrador, prestou assinalados serviços à Nação,
.
DECRETA:
Art. I? É declarado luto oficial, em todo o Pais, por três dias, a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do Senhor Petrônio Portella Nunes.
Art. 2? Fica determinado que lhe serão prestadas honras de Ministro de Estado, por ocasião dos funerais, cujas despesas serão realizadas
às expensas da Nação.
Brasília, 6 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
DECRETO N? 84.372, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública; para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de Silo Pauló, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.872/79,
DECRETA:
Art. .1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
1381l:V, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação de Taubaté e
a torre T-1 da linha de transmissão Chaves-Campos do Jordão, nos Municípios de Taubaté e Píndamonhangaba, Estado de São Paulo, cujos pro-
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jeto e planta de situação n? LT-140 foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento NacionaI de Ãguas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.872/79.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo; a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas,
telegráficas ou telefônicas auxilíare.s, bem como suas possiveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área 'da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo üníco.l Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo' poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

e

DECRETO N? 84.373, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de eerviâéo administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissllo da CESP - Companhia
Energética de São Paulo. no Estado de Silo
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item In, da Constituição, tendo em vista o disposto no
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art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n~ 703.431/79,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, circuito simples, em 69 KV, a ser estabelecida entre o pórtico da subestação
General Salgado e a torre número 1 da linha de transmissão denominada
Nhandeara-Geneial Salgado até a subestação Auriflama, nos Municípios
de General Salgado e Auriflama, Estado de São Paulo, cujos projeto e
planta de situação n~ LT .152 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Aguas e Eletricidade, do Departamento N acionai de
Aguas e Energía Elétríca, no Processo MME n~ 703.431179.
Art. 2~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária ele praticar todos os atos de construção,
oper-ação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terras atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a exíst~ncia da servidão. abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte .
. Art. 4~ A CESP - Companhia Energética de São Paulo.poderé promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Repúblí
ca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.374, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fim;
de deeeoroortecso. área de terra necessária
à implantaçAo da subestaç40 de Piquete da
CESP - Companhia Energética de São
Paulo, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra b, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934 e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n~ 703.430/79,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 1,1533 ha
(um hectare, quinze ares e trinta e três centiares), necessária à implantação da subestação de Piquete, no Município de PiquetevEstado de São
Paulo.
Art. 2~ A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? SbE-153, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
703.430/79 e assim descrita:
- Comeca no ponto 1, situado no encontro de uma cerca com uma linha ideal de divisa; segue pela linha ideal com o rumo de 5°05'NE, numa
distância de 70,00m, confrontando com Antonio Luz Nunes até o ponto 2;
segue pela linha ideal com o rumo de 84°55'SE, numa distância de 123,50
m, confrontando com Antonio Luz Nunes até o ponto 3; segue pela linha
ideal com o rumo de 44°36'SE, numa distância de 108,20 m, confrontando
com Oswaldo Cruz Coelho Nunes até o ponto 4; situado no encontro da linha ideal com uma cerca de divisa; segue pela cerca com o rumo de
84°55'NW, numa distância de 206,00 m, confrontando com o DER
Departamento de Estradas de Rodagem até o ponto 1, onde teve inicio esta descrição.
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Art. 3~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da
legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo úníco'' Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgênica no processo
de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; f59~ da Independência e 92~ da República,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho.
DECRETO N~ 84.375, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terras necessária li implantação da subestação de Auriflama, da CESP - Companhia Energética de
São Paulo, no Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra b, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934 e no
Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n~ 703.429/79
.
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 5.100
m' (cinco mil e cem metros quadrados), necessária à implantação da subestação Auriflama, no Municipio de Auriflama, Estado de São Paulo.
Art. 2~ A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n~ SbE-158, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletrícidad» do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Pr
MME n~
703.429179 e assim descrita:
- Começa no marco 1, situado no encontro da linha de divisa com a
cerca de Via de Acesso; segue com o rumo de 73°52'NE, numa distância de
85,00 m, confrontando com Élió Coleguer até o marco 2; segue com o rumo
de 16~08'SE, numa distância de 60,00 m, confrontando com Élio Coleguer
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até o marco 3; segue com o rumo de 73~52'SW, numa distância de 85,00 m,
confrontando com Élio Coleguer até o marco 4; segue com o rumo dE
16°08'NW, numa distância de 60,00 m, confrontando com o DE R
Departamento de Estradas de Rodagem.taté o marco 1, onde teve inicio
esta descrição.
Art. 3~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da
legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo úníco. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
de desaprcpriaçâo, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
\
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.376, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de eonetituiçéo de servidão administrativa
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão de FURNAS - Centrais
Elétricas S. A., no Estado de Mato Grosso
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usandoda atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «co>, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n~ 600.878179,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 16 a 25 (dezesseis a vinte e cinco) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão, em 138KV, a ser estabelecida entre a subestação de Mimoso de propriedade das Centrais Elétricas Matogrossenses
S.A. - CEMAT e a subestação seccionadora de Campo Grande, respectivamente, nos Municípios de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul, cujos projeto e planta de situação n~ 174577E fo-
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ram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento N acionai de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n~ 600.878179.
Art. 2~ Fica autorizada FURNAS - Centrais Elétricas S.A.,a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor de FURNAS - Centrais Elétricas S.A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem Como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único: Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência de servidão, abstendo-se, em conseqüência, da p~ática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, íncluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4~ FURNAS - Centrais Elétricas S. A., poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa,
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretoleí n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela
Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.377, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, terrenos e benfeitorias
necessárias à ampliação da área das instalações e vias de circuleçéo do Porto de Manaus, localizadas na Cidade de Manaus, Estado de Amazonas, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA Federativa do Brasil, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
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nos termos do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n? 2:786,de 21 de maio de 1956.
DECRETA:
Art. E

Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desatermos
artigos 3? e 5?, alínea «h» e «h)
n?
3.365, de 21de junho de 1941, os terrenos e as benfeitorias neles existentes,
constitutivos das áreas situadas no perímetro urbano e segunda circunscrição imobiliária da cidade, Município e Comarca de Manaus, Estado do
Amazonas, a seguir discriminadas de acordo com o desenho n? 003/79SEPLAD, da Empresa de Portos do Brasil SI A - PORTOBRÃS:
p r o p r f a ç ã o

. n o s

d o s '

d o

D e c r e t o - I e í

a) Terrenos e benfeitorias localizadas na quadra delimitada pela rua'
Visconde de Mauá, rua Taqueirinha e Zona Portuária.
1 - Terreno de propriedade de Franklin Pinheiro Nunes ou
sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 86 com su- .
perfície de 62,72m' medindo aproximadamente 5,55m de
frente para a rua Visconde de Mauá; 1I,30m no lado que
divide o imóvel n? 90' da mesma rua; 5,55m no fundo onde
divide com o imóvel n? 47 da rua Taqueirinha e 11,30m no
lado que divide com o imóvel s/ns da rua onde se situa o
terreno, existindo neste construção de alvenaria, .com 1
(um) pavimento.
2 - Terreno de propriedade de Franklin Pinheiro Nunes ou
sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 90 com superfície de 50,85m' medindo aproximadamente 4,50m de
frente para a rua Visconde de Mauá; 1I,30m no lado que
divide o imóvel n? 94 da mesma rua; 4,50m no fundo onde
divide com o imóvel n? 47 da rua Taqueirinha e 1I,30m no
lado que divide com o imóvel n? 86 da rua onde se situa o
terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 1
(um) pavimento.
3 - Terreno de propriedade de Franklin Pinheiro Nunes ou sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 94 com superfície de 49,94m' medindo aproximadamente 4,40m de
frente para a rua Visconde de Mauá; 1I,40m no lado que
divide o imóvel n? 98 da mesma rua; 4,40m no fundo onde
divide com o imóvel n? 47 da rua 'I'aqueirínha e 1I,30m no
lado que divide com o imóvel n? 90 da rua onde se situa o
terreno, existindo nesteconstrução de alvenaria, com
l(um) pavimento.
4 - Terreno de propriedade de Franklín Pinheiro Nunes ou sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 98 com
superfície de 46,06m' medindo aproximadamente 4,00m de
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frente, para a rua Visconde de Mauá; 11,63m no lado que
divide o imóvel n~ 102 da mesma rua; 4,00m no fundo onde
divide com o imóvel n~ 47 da rua Taqueirinha e l1,40m no
lado que divide com o imóvel n~ 94 da· rua onde se situa o
terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 1
(um) pavimento.
5- Terreno de propriedade de Franklin Pinheiro Nunes ou
sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n~ 102 com
superfície de 48,85.. mmedindo aproximadamente
4,25m de frente para a rua Visconde de Mauá; l1,80m no
lado que dividé o imóvel n~ 108 da mesma rua; 4,10m no
fundo onde divide com o imóvel n~ 47 da rua Taqueirinha e
l1,60m no lado que divide com o imóvel n~ 98 da rua onde
se situa o terreno, existindo neste- construção de alvenaria, com l(um) pavimento.
6- Terreno de propriedade de Franklin Pinheiro Nunes ou
sucessores; situado à rua Visconde de Mauá n~ 108, esquina com a rua 'I'aqueirinha, com superficie de 68,44m' medindo aproximadamente 5,80m de frente para a rua Visconde de Mauá; l1,80m de frente para a rua Taqueirinha;
5,80m no fundo onde divide com o imóvel n~ 41 da rua Taqueirinha e l1,80m no lado que divide com o imóvel n? 102
da rua onde se situa o terreno, existindo neste construção
de alvenaria, com 1 (um) pavimento.
b] Terrenos e benfeitorias localizados na quadra delimitada pela rua
Visconde de Mauá, rua Governador Vitório, rua Vívaldo Lima e rua Taqueirinha:
1 - Terreno de propriedade de Alcide Coutinho Dias dos Santos ou sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n~
122/124, esquina com a rua 'I'aqueírínha, com superfície de
103,33m', medindo aproximadamente 7,30m de frente para
rua Visconde de Mauá; 13,OOmdefrente para rua Taqueirinha; 6,80m no fundo onde divide com o imóvel n~ 5 da rua
Vivaldo Lima e 16,20m no lado que divide com o imóvel n~
126 da rua onde se situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2(dois) pavimentos.
2 -Terreno de propriedade de Alcide Coutinho Dias dos Santos ou sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 126
com superfície de 344,52m' medindo aproximadamente
l1,35m de frente para a rua Visconde de Mauá; 31,50m no
lado que divide o imóvel 144/148/158 da mesma rua;
l1,60m no fundo onde divide com o imóvel n~ 13/17 da rua
Vivaldo Lima e 29,10m no lado que divide com o imóvel n~
122/124 da rua onde se situa o terreno, existindo neste
construção de alvenaria, com 1 (um) pavimento.
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3 - Terreno de propriedade de Lyse Rayol Câmara on sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 144/148/158 com
superfície de 87,61m' medíndo aproximadamente 7,70m de
frente para a rua Visconde de Mauá; 12,30m no lado que
dividao imóvel n? 154 da mesma rua; 7,60m no fundo onde
divide' com o imóvel n? 25 da rua Vivaldo Lima e 1I,OOm no
lado que divide o imóvel n? 126 da rua onde se situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2
(dois) pavimentos.
4 - Terreno de propriedade de Miami Importadora Ltda, ou
sucessores, situado à rua Visconde de Mauá n? 154 com a
superfície de 127,99m' medindo aproximadamente 1O,45m '
de frente para a rua Visconde de Mauá; 13,10m no lado que
divide o ímóvel s/n? da Rua Governador Vitório; 10,OOm
no fundo onde divide com os imóveis n?s 25/27/33 da rua
Vivaldo Lima e 12,30m no lado que divide com o imóvel n?
144/148/158 da rua onde se situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2 (dois) pavimentos.
5 - Terreno de propriedade de Leonel Rodrigues do Couto ou
sucessores, situado à rua Vivaldo Lima n? 27/33 com suo
perfície de 286,23m' medindo aproximadamente 7,53m de
frente para a rua Vivaldo Lima; 39,40m no lado que divide
com o ímóvel n? 25 da mesma rua; 6,90m no fundo onde dívide com imóvel n? 154 da rua Visconde de Mauá e 40,20m
no lado que divide com o imóvel s/n? da rua Governador
Vitórío, existindo neste construção de alvenaria, com 4
(quatro) pavimentos.
6 - Terreno de propriedade de Hévea Fabril Ltda. 01:\
sucessores, situado, à rua Vivaldo Lima n? 25 com superfície de 390,95m' medindo aproximadamente 9,25m de
frente para a rua Vivaldo Lima; 38,70m no lado que divide
o imóvel n? 13/17 da mesma rua; 10,80m no fundo onde divide com o imóvel n? 144/154 da rua Visconde de Mauá e
39,80m no lado que.dívíde com o imóvel n? 27/33 da rua onde se situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2 (dois) pavimentos.
7 -Terreno de propriedade de Alcides Coutinho Dias dos
Santos ou sucessores, situado à rua Vivaldo Lima n? 13/17
com superfície de 200,55m' medindo aproximadamente
1I,OOm de frente para a rua Vivaldo Lima; 17,30m no lado
que divide o imóvel n? 5 da mesma rua; 1I,20m no fundo
onde divide com o imóvel n? 126 da rua Visconde de Mauá
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e 17,70m no lado que divide com o im °vel n? 25 da rua onde
se situa o terreno, existindo neste contrução de alvenaria,
com 3ltrês) pavimentos.
B - Terreno de propriedade de Manoel Joaquim Martins Lopes ou sucessores, situado à rua Vivaldo Lima n? 5,
esquina com a rua Taqueirinha, com superfície de
164,05m', medindo aproximadamente 4,70m de frente para
a rua Vivaldo Lima; 30,10m de frente para a rua Taqueirinha; 6,30m no fundo onde divide com o imóvel n? 122/124
da rua Visconde de Mauá e 30,OOm no lado que divide o
imóvel n? 13/17 da rua onde se situa o terreno, existindo
neste construção de alvenaria, com 2 (dois) pavimentos.
c) Terrenos e benfeitorias localizados na quadra delimitada pela rua
Tamandaré, praça Osvaldo Cruz, rua Monteiro de Souza e rua Governador Vitório:
1 - Terreno de propriedade de Cassiano Cirilo Anunciação ou
;,acessores, situado à rua Tamandaré n? 40/66, esquina
com a rua Governador Vitório, com superfície de 390,32m',
medindo aproximadamente 15,70m de frente para a rua
Tamandaré; 20,BOm de frente para a rua Governador Vitório; 17,10m no fundo onde divide com O imóvel vago da rua
Monteiro de Souza e 23,20m no lado que divide com o imóvel n? 120/126/130 da rua onde se situa o terreno, existindo
neste construcão de alvenaria, com 2(dois) pavimentos.
2 - Terreno de propriedade de Cassiano Cirilo Anunciação ou
sucessores, situado à rua Tamandaré n? 120/126/130 com
superfície de 367,19m' medindo aproximadamenterl",70m de
frente para a rua Tamandaré; 23,90m no lado que divide o
imóvel n? 144 da mesma rua; 13,95m no fundo onde divide
com o imóvel vago da rua Monteiro de Souza e 17,10m no
lado que divide COm O imóvel n? 40/66 da rua onde se situa
o terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2
(dois) pavimentos.
3 - Terreno de propriedade de Cassiano Cirilo Anunciação ou
sucessores, situado à rua Tamandaré n? 144 com superfície de 254,40m' medindo aproximadamente 10,25m de
frente para a rua Tamandaré; 26,40m no lado que divide o
imóvel n? 150/154 da mesma rua; 9,BOm no fundo onde divide com o imóvel s/ns da rua Monteiro de Souza e 24,90m
no lado que divide com o imóvel n? 120/126/130 da rua onde se situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2(dois) pavimentos.
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4 - Terreno de propriedade de Cassiano Cirilo Anunciação ou
sucessores, situado à rua Tamandaré n~ 150/154 com
superfície de 27o;p2m"medindo aproximadamente 1O,OOm
de frente para a rua Tamandaré; 28,20m no lado que divide
o imóvel n~ 164 da mesma rua; 9,90m no fundo onde divide
com o imóvel s/rr' da rua Monteiro de Souza e 26,80m no
lado que divide com o imóvel n~ 144 da rua onde se situa o
terreno, existindo neste construção de alvenaria, com 2
(dois) pavimentos.
5 - Terreno de propriedade de José Gilvando de Brito ou sucessores, situado à rua Tamandaré n~ 164 com superfície
de 287,12m',medindo aproximadamente 10,1Om de frente
para a rua Tamandaré; 29,40m no lado que divide o imóvel
n~ 166/174 da mesma rua; 10,20m no fundo onde divide
com o imóvel n~ 53/57 da rua Monteiro de Souza e 28,OOm
no lado que divide com o imóvel n~ 150/154 da rua onde se
situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria,
com 1 (um) pavimento.
fi - Terreno de propriedade da Organização Mercantil e Industrial Ltda ou sucessores, situado à rua Tamandaré n~
166/174 com superfície de 261,07m';medindo aproximadamente 10,40m de frente para a rua Tamandaré; 25,80m no
lado que divide os imóveis n~s 39,49 e 61 da praça Osvaldo
Cruz; 10,40m no fundo onde divide com o imóvel n~ 31 da
mesma praça e 24,93m no lado que divide com o imóvel n~
164..da rua onde se situa o terreno, existindo neste
construção de alvenaria, com 1 (um) pavimento.
7 - Terreno de propriedade da CEM - Cia. de Eletricidade de
Manaus S/A ou sucessores, situado à praça Osvaldo Cruz
n~ 61, esquina com a rua Tamandaré, com superfície de
342,27m', medindo aproximadamente 14,OOm de frente para a praça Osvaldo Cruz; 30,30m de frente para a rua Tamandaré; 8,92m no fundo onde divide com o imóvel n~
166/174 da rua Tamandaré e 30,30m no lado que divide com
o imóvel n~ 49 da praça onde se situa o terreno não existindo neste construção.
8 - Terreno de propriedade da CEM - Cia, de Eletricidade de
Manaus S/A ou sucessores, situado à praça Osvaldo Cruz
n? 49 com superfície de 257,55m',1 medindo
aproximadamente 8,50m de frente para a praça Osvaldo
Cruz; 30,30m no lado que divide o imóvel n? 39 da mesma
praça; 8,50m no fundo onde divide com o imóvel n? 166/174
da rua Tamandaré e 30,30m no lado que divide com Oimóvel n? 61 da praça onde se situa o terreno, não existindo
neste construção.
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9 - Terreno de propriedade da CEM - Cia. de Eletricidade de
Manaus SIA ou sucessores, situado à praça Osvaldo Cruz
n~ 39 com superfície de 270,00m'.1 medindo
aproximadamente 9,00m de frente para a praça Osvaldo
Cruz; 30,00m no lado que divide com o imóvel n~ 31 da
mesma praça; 9,00m no fundo onde divide com o imóvel n~
166/174 da rua Tamandaré e 30;00m no lado que divide com
o imóvel n~ 49 da praça onde se situa o terreno, existindo
neste construção de alvenaria, com 2 (dois) pavimentos.
10 - Terreno de propriedade de Issac Jacob Bensecry ou
sucessores, sítuado à praça Osvaldo Cruz n~ 15 com superfície de 560,00~, inedindo aproximadamente 14,00m de
frente para a praça Osvaldo Cruz; 40,00m no lado que divide o imóvel n~ 11/17 da mesma praça; 14,00m no fundo onde divíde com o imóvel n~ 53/57 da rua Monteiro de Souza
e 40,00m no lado que divide o imóvel n~ 31 da praça onde se
situa o terreno, existindo neste construção de alvenaria,
com 02 (doís] pavimentos.
11- Terreno de propriedade de Casas do Óleo Ltda ou
sucessores, sítuado à praça Osvaldo Cruz n~ 11/17, esquina com a rua Monteiro de Souza, com superfície de
293,41m', medíndo aproximadamente 7,40m de frente para
a praça Osvaldo Cruz; 39,65m de frente para a rua Monteiro de Souza; 7,40m no fundo onde divide com o imóvel n~
53/57 da rua Monteiro de Souza e 39,65m no lado que divide com o imóvel n~ 15 da praça onde se situa o terreno,
existindo neste construção de alvenaria, com 02 (dois) pavimentos.
12 - Terreno de propriedade de Waldomiro Rodrigues Magalhães ou sucessores, sutuado à rua Monteiro de Souza n~
53/57 com superfície de 278,46m',' J aedíndo aproximadamente 10,20m de frente para a rua Monteiro de Souza;
27,30m no lado que divide o imóvel s/ns da mesma rua;
10,20m no fundo onde divide com o imóvel n~ 164 da rua
Tamandaré e 27,30m no lado que divide com os imóveis
n~s 11/15/31 da praça Osvaldo Cruz, existindo neste construção de alvenaria, com 02 (dois) pavimentos.
Art. 2~ Fica a Empresa de Portos do Brasil S/A-Portobrás,autorizada a promover a desapropriação de que trata este Decreto, correndo as
respectivas despesas à conta do Fundo Portuário Nacional.
Art. 3~ A desapropriação de que trata o presente Decreto é considerada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de
[unho de 1941, com redação dada pela Lei n~ 2.786,de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
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Art. 4? Os bens adquiridos na forma deste Decreto integrarão o Capital da União, no Porto de Manaus.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Braaília, 7 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende
DECRETO N? 84.378, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Dispensa a licitação para a elieneçéo de
terras devolutas da União que menciona, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituícão e tendo em vista os artigos
126, § 2?, letra b, 143 e 195 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a
dispensar o processo de licitação na alienação dos lotes rurais abaixo
mencionados:
I - Processo INCRA-CDPT·MT n? 360/73, lote de 533,5000 ha,
de interesse de José Danelichen, CPF n? 040822811.34;
li - Processo INCRA-PFA n? 481/76, lote de 143,2885 ha, de interesse de Jonas Atacio de Almeida, CPF n? 187818101-72;
III - Processo INCRA.PFA n? 1124/76, lote de 366,3632 ha, de interesse de Ivo Coelho dos Santos, CPF n? 099862431-49;
IV - Processo INCRA·PFA n? 1233/76, lote de 563,7599 ha, de interesse de Simião Dias de Oliveira, CPF n? 018069041-87;
V - Processo INCRA-PF ARAGUATINS/n? 683/78, lote de
199,3880 ha, de interesse de Raimundo Fernandes da Costa, CPF n?
099865881-20;
VI - Processo INCRA-PF ARAGUATINS n? 091/78, lote de
515,0971 ha, de interesse de Getulio Vieira dos Santos, CPF n? 18767290159;
VII - Processo INCRA·PF ARAGUATINS n? 093/78, lote de
476,7739 ha, de interesse de Benedito do Carmo Francisco, CPF n?
026632011-20;
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VIII - Processo INCRA-PF ARAGUATINS n? 826/78, lote de
224,3699, de interesse de Francisco das Chagas Alves, CPF n? 19703180159;
IX - Processo INCRA-PF ARAGUATINS n? 759/78, lote de
111,8628 ha, de interesse de Rosa Ribeiro Dias, CPF n? 099870021-53;
X - Processo INCRA-PF GURUPI n? 505/78, lote de 1.700,,0000
ha, de interesse de Clara da Mota e Silva, CPF n? 128722021-53;
XI - Processo INCRA-PF G URUPI n? 937/78, lote de 223,0322
ha, de interesse de Luiz Alves da Mota, CPF n? 121964101-44
XII - Processo INCRA·PF GURUPI n? 041/79, lote de 241,9930
ha, de interesse de Antonio Alves Netto, CPF n? 211932581-20;
XIII - Processo INCRA-PF GURUPI n? 042/79, lote de 909,9081
ha, de interesse de Antonio Possidônio Ferreira, CPF n? 124077471-00;
XIV - Processo INCRA-PF GURUPI n? 044/79, lote de 344,3388
ha, de interesse de Sebastião Inacio da Silva, CPF n? 124077711-68;
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOAOFIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.379, DE 08 DE JANEIRO DE 1980
Outorga concessão à Empresa de Radiodifusão Morimoto Ltda. para estabelecer
uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional. na cidade de
Vilhena, Território Federal de Ropdônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III, combinado com o artigo 8?:;item XV, letra a,
da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 4.181/78
(Edital n? 29/78).
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Empresa de Radiodifusão Morimoto Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Ra-
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díodífusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Vilhena, Território Federal de Rondônia.
Parágrafo único, O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 08 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no D.O. de 09/01/80..

DECRETO N? 84.380, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado de São
Paulo.

. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24643, de 10 de julho de 1934, regulamentado
pelo Decreto n? 351851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo
MME n? 702;'e49179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, circuito duplo, em 138 KV, a ser estabelecida entre a subestação de MogiMirim H até as torres de números 78-1 e 78-2 da linha de transmissão denominada Usina Carioba - Poços de Caldas, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Município de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? LT 154 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.949179.
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Art. 2~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo,a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possiveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4~ A CESP - Companhia Energética de São Paulo poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei n~ 3.,365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasuia, jJ de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.381, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação de 2 (dois) vãos junto ao terreno da subestação Ermo, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, no
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra b, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934,'enoDecreto'
lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME
n~ 702. 377/78.

24

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 2.135,00
m' (dois mil, cento e trinta e cinco metros quadrados), necessária à implantação de 2 (dois) vãos junto ao terreno da subestação Ermo,' no Município de Turvo, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? 008179, aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702:377178, e
assim descrita:
- Partindo do ponto « Co>, situado próximo à localidade de Soarés, a
cerca de 2.500,00m (dois mil e quinhentos metros) do Distrito de Ermo,
Município de Turvo, na margem esquerda da Estrada Estadual SC Turvo
- BR 101 (em construção); deste ponto, segue até o ponto ..C·I», com rumo de 35°00'SE, e distância de 39,50 m (trinta e nove metros e cinqüenta
centímetros), confrontando com a SC Turvo, BR·10l (em construção);
deste, segue até o ponte ..B·I» com rumo de 40°30' NE e distância de
72,30m (setenta e dois metros e trinta centímetros), confrontando com terras atribuídas a João Damázio Marques; deste, segue até o pono «(B», com
rumo de 35°00'NW, e distância de 21,50 m (vinte e um metros' e cinqüenta
centímetros), confrontando com terras atribuídas a João Damázio Marques, 'deste, segue até o ponto ..Co>, com rumo de 55°00' SW, e distância de
70,00 m (setenta metros), confrontando com terras da Centrais Eíétrícas
de Santa Catarina S.A. - CELESC.
Art 3? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina S .A.
- CELESC, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do Artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, '9 de janeiro de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.382, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas de Mi·
nas Gerais S.A. - GEMIG, no Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.838179;
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 50 a 70 (cinqüenta a setenta) metros de largura, tendo como eixo
a linha de transmissão, em 500 KV, a ser estabelecida entre as subestações da Usina Hidrelétrica de Emborcação e Ribeirão das Neves,
localizadas, respectivamente, nos Municípios de Araguarí e Ribeirão das
Neves, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação n-s
JCP-181 e 009178-TOPA foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Concessão de Aguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.838179.
Art. 2? Fíca autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S/A
-CEMIG, a promover a constituíção de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S/A - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de lin. ...; telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a exístência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
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Art. 4? A Centrais Elétrica de Minas Gerais SI A - CEMIG poderá
promover. em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúhlica,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.383, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de conetitutçeo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas de
Santa Catarina SIA - CELESC, no Estado
de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.861, de 16 de julho de 1954, e o que
consta do Processo MME n? 702.120/79,
ECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
17 (dezessete) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão,
em 69 KV, a ser estabelecida, partindo da torre n? 161 da linha de transmissão Blumenau - Rio do Sul até a subestação de Rio do Sul I, no Muníeípío de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de
situação n? DVLT·VA·1 101 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.120/79.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina SI A
-CELESC, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Santa Catarina SI A - CELESC, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de constru-
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ção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de

linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Santa Catarina SI A - CELESC.
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.384, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
-rt. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentada pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 702.952/79.
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a li~ha de transmissão, em
138 KV, circuito duplo, a ser estabelecida entre as torres T-94 e T-95 da linha de transmissão Euclides da Cunha - Mogi-Guaçu I, até a subestação
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de Vargem Grande do Sul, no Município de Vargsm Grande do Sul, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n~ LT 32A-12 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.952/79.
Art. 2~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas.
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos,
incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevadop~e.
.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo, poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.385, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Fixa os preços mínimos básicos para iinanciamento OLl aquisição de algodão, feijão, milh9 e sorgo para as regiões Norte e
Norâeete'eetre 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n~ 79, de 19 de dezembro de 1966,
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DECRETA:
Art. I? Fica assegurada a garantia de preços mínimos dos produtos
especifícados, nas Unídades da Federação mencionadas nas tabelas anexas e classificadas nos termos das referências que as acompanham,
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização dos produtos especificados nas tabelas anexas, podendo o Ministro da Agricultura determinar, quando julgar necessário, que seja estendido o amparo à comercialização a outras Unidades
da Federação não citadas no presente Decreto.
§ 2? Mediante prévia autorização do Conselho Monetário Nacional,
os produtos especificados nas tabelas anexas, mesmo após o seu beneficiamento ou industrialízação, poderão ser objeto da garantia referida neste artigo.
§ 3? A garantia de que trata o presente artigo poderá ser também
complementada mediante a antecipação de recursos de précomercialização (Pré-EGF), exclusivamente a cooperativas de produtores
e Companhias Integradas de Desenvolvimento Agrícola (CIDAS) em operações com produtores de baixa renda.
Art. 2? Os preços mínimos para os produtos - estabelecidos em
função de categorias, subcategorias, grupos, subgrupos, classes, subclasses, tipos, subtipos, rendas, rendimentos, denominações comerciais e segundo as zonas geoeconômicas - são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de
quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias
(ICM) e da contribuição ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS), atendidas as especificações de
classificação oficial vigentes.
§ I? OS níveis de preços correspondentes às demais categorias, subcategorias, grupos, subgrupos, classes, subclasses, tipos, subtipos, rendas, rendimentos e denominações comerciais não especificados neste Decreto, serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pelo Ministro
da Agricultura.
§ 2? O Ministro da Agricultura poderá, quando circunstãncias especiais de mercado exigirem, autorizar a Comissão de Financiamento da
Produção a alterar ou estabelecer especificações de padronização e classificação para os produtos.
Art. 3? Nos casos em que as condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transporte e outros serviços essenciais - estiverem
ímpedíndo a plena execução da Política de Garantia de Preços Mínimos,
bem como quando houver necessidade de intervenção governamental no
sentido de proteger pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialízação, a Comíssão de Financiamento da Produção
poderá. mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura-
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I - conceder financiamentos ou estabelecer remuneração
especial para cooperativas e órgãos vinculados aos Governos Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a
interiorizar e disseminar entre produtores as operações de
preços mínimos, mediante prestação de serviços de coleta,
preparação e outros afins;
II - descontar dos preços mínimos aprovados por este decreto,
ou nas instruções baixadas pelo Ministro da Agricultura,
até o valor correspondente aos custos das operações especiais de financiamento, compra ou prestação dos serviços
aludidos neste artigo.
Art. 4~ A Comissão de Financiamento da Produção, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura, poderá financiar as despesas
com a guarda e conservação dos produtos depositados em armazéns de
produtores e de cooperativas.
Art. 5? O Ministro da Agricultura poderá autorizar a Comissão de
Financiamento da Produção a adquirir as embalagens necessárias e adequadas ao acondicionamento dos produtos, segundo os tipos e padrões específicos, bem como proceder à sua revenda.
Art. 6~ As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, bem como as alterações do zoneamento geoeconômico, serão baixadas
pelo Ministro da Agricultura.
Art. 7~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
roxo FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
As tabelas mencionadas neste Decreto estão publicadas no Ir.O de 10·1-80.

DECRETO N? 84.386, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Fixa os preços mínimos básicos para financiamento e/ou equisiçéo de uva e seus
derivados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, do item Hl.da Constítuíção e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n~ 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1~ Fica assegurada aos produtos, nas especificações, para a
safra .e Unidades da Federação mencionadas nas tabelas de preços ane-
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xas, a garantia de preços minimos de que trata o Decreto-lei n? 79, de 19
de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização dos citados produtos, podendo o Ministro
da Agricultura, quando julgar necessário, estender o amparo à comercialização a outras Unidades da Federação não.citadas nas tabelas anexas.
§ 2? A garantia de preços minimos da uva será feita indiretamente,
através do amparo aos seus derivados.
Art. 2? Os preços mínimos para os produtos - estabelecidos em
função das diversas especificações da uva e dos seus derivados - são
aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às Cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS.
Art. 3? Os preços mínimos constantes das tabelas anexas a este Decreto, aplicáveis às operações da espécie, referem-se aos produtos classificados de acordo com a Lei n? 5.823, de 14 de novembro de 1972, o Decreto
n? 73.267, de 6 de dezembro de 1973,e Portaria n? 1.012, de 17 de novembro
de 1978, do Ministério da Agricultura.
§ I? OS níveis de preços correspondentes às demais especificações
do produto e dos seus derivados, não mencionados neste Decreto, serão
estabelecidos em instruções a serem baixadas pelo Ministro da Agricultura.
§ 2? A Comissão de Financiamento da Produção poderá, quando circunstâncias especiais de mercado exigirem, e mediante aprovação do Ministério da Agricultura, utilizar ou estabelecer outras especificações de
classificação, diversas das vigentes.
Art. 4? Nos casos em que as condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transporte e outros serviços essenciais - estiverem
impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços Mínimos,
bem como quando houver necessidade de intervenção governamental no
sentido de proteger e educar pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de Financiamento da Produção poderá, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
I - realizar operações especiais de financiamento, compra e
prestação dos serviços acima aludidos, casos em que os
preços mínimos básicos aprovados por este Decreto ou
nas instruções a serem baixadas pela Comissão de
Financiamento da Produção, poderão sofrer descontos de
até o valor correspondente aos custos da operação;
II - estabelecer remuneração especial para Cooperativas e Orgãos vinculados aos Governos Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a interiorizar e disseminar entre
produtores as operações de preços mínimos, mediante
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prestação de serviços de colheita, preparação e outros
afins.
Art. 5? Para extensão a terceiros das operações a que se refere o inciso IX do Art. 2? do Decreto n? 77.092, de 28 de janeiro de 1976, será necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às Cooperati·
vas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos
através deste Decreto, bem como satisfaçam às demais condições
constantes das Normas pertinentes e das instruções da Comissão de Fi·
nanciamento da Produção.
Art. 6? As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, serão fixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 7? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
As tabelas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.a de 10-1-80.

DECRETO N? 84.387, DE 9 DE JANEIRO DE 1980
Fixa os preços mínimos para financia-

mento e/ou aquisiçã.o de frango de corte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atríbuicões que lhe
confere o artigo 81, item Hf, daConstituição e tendo em vista o disposto no
Decreto-lei n? 79 de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Fica assegurada ao frango de corte a garantia de preços
minimos de que trata o Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização do frango de corte, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
§ 2? A garantia de preços minimos do frango de corte será feita indi.retamente, através do amparo do frango congelado, sem prejuízo, entretanto, de operações de aquisição do frango vivo, quando circunstâncias
especiais, identificadas pela Comissão de Financiamento da Produção,
tornarem necessárias estas operações.
§ 3? Em circunstâncias especiais, identificadas pela Comissão de
Financiamento da Produção, poderão ser fixados preços mínimos e reali-
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zadas operações de financiamento e aquisição de descarte de galinhas
poedeiras congeladas e a aquisição de descarte de galinhas poedeiras vivas, mediante aprovação do Conselho Monetário Nacional - CMN.
§ 4~ A Comissão de Financiamento da Produção poderá, mediante
aprovação do Conselho Monetário Nacional, estender a garantia de preços mínimos do frango de corte a outros Estados da Federação, bem como
fixar preços mínimos para produtos derivados.
Art. 2~ O preço minimo para o frango de corte vivo, posto local de
criação, é de Cr$18,50 por quilo. O preço minimo para o frango de corte
abatido, eviscerado, congelado, devidamente embalado e armazenado, é
de Cr$22,50 por quilo bruto. Estes preços deverão ser efetivamente pagos
aos avicultores, cooperativas de avicultores, abatedouros e frigoríficos,
livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS.
Art. 3~ Os preços mínimos estabelecidos serão corrigidos bimestralmente, a partir de 1 de março de 1980, de acordo com a evolução dos
custos de arraçoamento, conforme critérios elaborados pela Comissão de
Pínanclamentc C:a Produção· CFP, e amplamente divulgados.
Parágrafo único O Conselho Monetário Nacional -CMN poderá alterar os preços mínimos do' frango de corte, independentemente do disposto neste artigo, e mediante proposição do Ministro da Agricultura,
fundamentada em circunstâncias especiais de produção e comercialização.
Art. 4? Os preços mínimos referem-se aos produtos classificados de
acordo com as especificações e normas operacionais a serem baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 5? A Comissão de Financiamento da Produção poderá financiar as despesas com a guarda e conservação dos produtos de que trata este Decreto.
Art. 6~ A Comissão de Financiamento da Produção, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura, poderá adquirir as embalagens necessárias e adequadas ao acondicionamento e armazenagem dos
produtos de que trata este Decreto, bem como revendê-Ias.
Art. 7~ Nos casos em que as condições de infra-estrutura: abate,
congelamento, armazenamento, transporte e outros serviços essenciais,
estiverem impedindo a plena execução da Politica de Garantia de Preços
Mínimos - PGPM, bem assim como quando houver necessidade de
intervenção governamental no sentido de proteger e educar pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão
de Financiamento da Produção - CFP,poderá, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
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I-

conceder financiamentos ou estabelecer remuneração especial para cooperativas, abatedouros, frigorificos e órgãos vinculados aos Governos Federal, Estadual e
Municipal, que venham a prestar auxilio na interiorização
e disseminação das operações de preços minimos, mediante a prestação de serviços de coleta, transporte, abate,
congelamento, acondicionamento, armazenagem e outros
afins;
II - descontar dos preços minimos aprovados por este Decreto, ou nas instruções a serem baixadas pela Comissão de
Financiamento da Produção - CFP, até o valor correspondente aos custos das operações especiais de
financiamento, compra ou prestação de serviços aludidos'
neste artigo.
Art. 8? Para extensão a terceiros das operações a que se refere o inciso IX do Art. 2? do Decreto n? 77.092, de 28 de janeiro de 1976, será necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas
de produtores, preço nunca inferior ao minimo estabelecido, através deste
Decreto, para o quilo de frango vivo ao nível de propriedade, bem como
satisfaçam às demais condições constantes das normas pertinentes e das
instruções da Comissão de Financiamento da Produção - CFP.
Art. 9? As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, serão fixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. lO? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as di.posições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli-

ca,
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.388, DE..'9 DE JANEIRO DE 1980
Fixa os preços mínimos básicos para o
pescado fresco.

O PRESIDENTE DA ~EPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, do item III,daConstituição e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966.
DECRETA:
Art. ~? Fica assegurado ao pescado, nas espécies e valores menciona,
dos na tabela anexa, a garantia de preços minimos de que trata o Decretolei n? 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
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§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a captura
quanto a comercialização do pescado, nos seguintes estados da
Federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro e Espírito Santo.
§ 2? A garantia de preços mínimos do pescado fresco será feita
através do amparo ao produto beneficiado, nas formas estabelecidas pela
Comissão de Financiamento da Produção, e com preços aprovados pelo
Conselho Monetário Nacional - CMN, sem prejuízo, entretanto, de
operações de financiamento ou aquisição do pescado fresco quando
circunstâncias especiais, identificadas pela Comissão de Financiamento
da Produção - CFP, torná-Ias necessárias.
§ 3? A Comissão de Financiamento da Produção poderá, mediante
aprovação do Conselho Monetário Nacional, estender a garantia de
preços mínimos do pescado a outros estados e outras espécies.
Art. 2? Os preços mínimos do pescado fresco são aqueles que devem ser efetivamente pagos aos pescadores ou às cooperativas de pescadores, posto porto de desembarque, a granel, descarregado, livres de
quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias
(ICM) e do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS.
Parágrafo- único. Os níveis de preços, correspondentes às demais
categorias, subcategorias, grupos, subgrupos, classes, subclasses, tipos,
subtipos, rendimentos e denominações comerciais não especificados neste Decreto, serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art.' 3? Os preços mInImOS do pescado serão reajustados
semestralmente, a partir de I? de junho de 1980, de acordo com a evolução
dos custos de captura" conforme critérios estabelecidospela Comissão de
Financiamento da Produção - CFP, e amplamente divulgados.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional - CMN, poderá
alterar os preços mínimos do pescado fresco, mediante proposição do Ministro da Agricultura, fundamentada em circunstâncias especiais de captura e comercialização, e independentemente do disposto neste artigo.

Art. 4? Os preços minimos constantes da tabela anexa a este Decre
to, aplicáveis às operações da espécie, referem-se aos produtos classifica
dos de acordo com a Portaria n? 79~ de5 de novembro de 1978, do Ministério da Agricultura.
Art. 5? A Comissão de Financiamento da Produção poderá financiar as despesas com a guarda e conservação dos produtos de que trata este Decreto, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura.
Art. 6? O Ministro da Agricultura poderá autorizar a Comissão de
Financiamento da Produção a adquirir as embalagens necessárias e ade-
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quadas ao acondicionamento e armazenagem dos produtos de que trata
este Decreto, bem como revendê-las.
Art. 7? Nos casos em que as condições de infra-estrutura:
congelamento, armazenamento. transporte e outros serviços essenciais
estiverem impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos - PGPM, bem assim como quando houver necessidade de intervenção governamental no sentido de proteger e educar pequenos pescadores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de
Financiamento da Produção poderá, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
I - conceder financiamento ou estabelecer remuneração especial para cooperativas, frigoríficos e órgãos vinculados
aos Governos Federal, Estadual e Municipal, que venham
a prestar auxílio na interiorização e disseminação das óperações de preços mínimos, mediante a prestação de serviços de coleta, transporte, congelamento, acondicionamento, armazenagem. e outros afins;
II - descontar dos preços mínimos aprovados por este Decreto, ou nas instruções a serem baixadas pela Comissão de
Financiamento da Produção, até o valor correspondente
aos custos das operações especiais de financiamento, compra ou prestação de serviços aludidos neste artigo.
Art. 8? Para extensão a terceiros das operações a que se refere o inciso IX do Art. 2? do Decreto n? 77.092, de28de janeiro de 1976, será necessário que esscc comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de
produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos através
deste Decreto, bem como satisfaçam às demais condições constantes das
normas pertinentes e das instruções da Comissão de Financiamento da
Produção.
Art. 9? As demais instruções, necessárias à execução deste
Decreto, serão baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. lO,? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
J

A tabela mencionada neste Decreto está publicada no D.a de

10.01.80~

DECRETO N? 84.389, DE 10 DE JANEIRO DE 1980
Outorga eonceeeõo à TV Record de Jaú
S.A. para estabelecer uma estação de reatodifus80 de sons e imagens (televisiloj, na cio
dade de Jsú, Estado de 840 Paulo.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8~ item XV, letra a,
da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~
35.460/77 (Edital n~ 116/77),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à TV Record de Jaú S.A., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovados pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, para
estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Jaú, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
sessenta dias, a contar da publicação deste decreto no DiáTfó Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ de República.
JOÃO FIGUEIREDO

H.C.Mattos
As cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no D.O de 11/01/80.

DECRETO N~ 84.390, DE 10 DE JANEIRO DE 1980
Outorga concessilo à Rádio Nova Sumeré Ltâe, para estabelecer uma estaçiIo de ra·
diodifusão sonora em onda média de õmbito
regional, na cidade de Sumere, Estado de
SlIo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8~, item XV, letra
«a>o, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~
7.662/78 (Edital n~ 49/78)
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Rádio Nova Sumaré Ltda., nos
termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovados pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer,
sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com O presente e deverá ser assinado dentro de eo
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de' janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúca.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no D.O de 11/01/80.

DECRETO N? 84.391, DE 14 DE JANEIRO DE 1980.
Fixa as proporções para o cálculo do número mínimo de vagas que deveriam ser
abertas em 1979, para aplicação da Quota
Compulsória no Ministério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 4? do artigo 103 da Lei n? 5.774, de 23 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Para fins de aplicação na Quota Compulsória, ficam afixadas para o ano de 1979, na forma do disposto nos itens IV, V, VI e VII do
artigo 103· da Lei n? 5.774, de 23 de dezembro de 1971, as proporções abaixo discriminadas para os diversos Corpos e Quadros dos Oficiais da Marinha:
CORPO DA ARMADA
I - CORPO DA ARMADA
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

Proporções:
118
9/55
1/20

U - CORPO DE FUZILEIROS NA VAIS
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

Proporções:
1/5
1/15
1/11

IH - CORPO DE ENGENHEIROS E TECNICOS NAVAIS.
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/8
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Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

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

IV - CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA.
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Càpitães-de-Corveta
V - CORPO DE SAÚDE DA MARINHA
a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
b) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
c) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/15
1120

217
.. 1/15
1/20

118
1112
1/20
118
1/15
1/20
1/8
1/15
.'...... 1/20

VI - QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES
Proporções:
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Fragata
1/4
Capitães-de-Corveta
1/6
Capitães-Tenentes
1110
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais.
Capitães-de-Fragata
1/4
Capitães-de-Corveta
116
Capitães-Tenentes
1/10
c) Quadros de Oficiais Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais.
Capitão-Tenente
114
Primeiros-Tenentes
1/10
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de janeiro de 1980; 159? de Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
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DECRETO N? 84.392, DE 14 DE JANEIRO DE 1980
Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os
mínimos de vagas para promoção obrigató·
ria, referentes ao ano' base de 1979, em todos
os Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81,item UI,da Constituição, e tendo em vista o que dispõe
o § 4? do artigo 103 da Lei n? 5.774, de 23 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam estabelecidas, para o ano de 1979, as seguintes
proporções a serem observados no cálculo do número mínimo de vagas "
para os diversos postos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica:
•
Quadro de Oficiais Aviadores:
Coronel
. 1/8 do efetivo do posto
Tenente-Coronel
. 1/10 do efetivo do posto e
Major
. 1/20 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Intendentes:
Coronel
113 do efetivo do posto
Tenente-Coronel
117 do efetivo.do posto e
Major
1120 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Engenheiros, Médicos e Farmacêuticos:
Coronel
1/8 do efetivo do posto
Tenente-Coronel
',' .. 1115 do efetivo do posto e
Major
'. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/20 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Dentistas:
Coronel
118 do efetivo do posto
Tenente-Coronel
1/2 do efetivo do posto
Major
1120 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda:
Major
1/10 do efetivo do posto e
Capitão
1120 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Especialistas em Avião, Comunicações e Controle
de Tráfego Aéreo:
Major
1/6 do efetivo do posto e
Capitão
1110 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento, Fotografia e Suprimento 'I'écníco (em extinção).
Major
1/10 do efetivo do posto e
Capitão
1110 do efetivo do posto.
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Quadro de Oficiais Especialistas em Meteorologia:
Major
1/10 do efetivo do posto e
Capitão
1/40 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais de Administração (em extinção):
Capitão
1/10 do efetivo do posto e
Primeiro-Tenente
1/20 do efetivo do posto.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília-DF, em 14 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.393, DE 15 DE JANEIRO DE 1980
Estabelece as proporções a serem observadas na tíxeçea do número mínimo de vagas para a promoçéo, no Exército, de Ofi·
ciais dos Quadros das Armas e Material Bélico, dos Serviços, de Administração e de
Especialistas, no ano-base de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item Hl, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
Art. 103" § 4?Jda Lei n? 5.774, de 23 de dezembro de 1971-Estatuto dos Militares,
DECRETA:
Art. I? São fixadas, para o ano-base de 1979, as seguintes
proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas para
promoção no Exército, para as Armas e Quadros de Oficiais do Exército:
Postos
Quadros
ArmaseQMB .......
Médicos
Farmacêuticos ......
Dentistas
Veterinários ........
Intendência .........
QOA/QOE ..........

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

o ••••••••••

CeL
116
116
114
115
118
118

Ten.CeL
114,98
117
1/4
116
1/6
114

Maj.
114,96
119
114
1111,8
116
1/8,85

Capo

I? Ten.

1/4

1/10
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 15 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.394, DE 16 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a transformação das Re-

presenteçõee das Delegacias Regionais do
Ministério da Educação e Cultura e
outras providências.

di

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V. da Constituição,
DECRETA:
Art. i? As Representações das Delegacias Regionais do Ministério
da Educação e Cultura ficam transformadas em Delegacias do Ministério
da Educação e Cultura, denominação que passam a ter, também, as
atuais Delegacias Regionais.
Parágrafo único São mantidas, com atribuições de Delegacia e
diretamente subordinadas à Secretaria de Apoio, as Representações
localizadas nos Territórios federais.
Art. 2? O artigo 2?, item IV, n? 1, do Decreto n? 81.454, de 17 de março de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? ...
IV- ...
1 - Secretaria de Apoio (SEA);
1.1 - Delegacias;
1.2 - Representações».
Art. 3? As Delegacias serão dirigidas por Delegados e as Representações por Representantes, ficando mantidos os atuais cargos em comissão e as funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, bem como as funções do Grupo-Direção e Assistência
Intermediárias, até que sejam adaptados à estrutura estabelecida neste
Decreto.
Art. 4? Por ato do Ministro de Estado serão transferidos para as
Delegacias do Ministério da Educação e Cultura e Representações nos
Territórios. as funções e o acervo anteriormente atribuídos às Delegacias
Regionais e suas Representações.
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Art. 5? Visando a empreender ampla descentralização das atividades do Ministério da Educação e Cultura e a estabelecer um sistema de
coordenação que propicie. em curto prazo.' a execução do disposto no
artigo 18 do Decreto n? 81.454, de 17 de março de 1978, a Secretaria de
Apoio promoverá, juntamente com os órgãos centrais do Ministério..o levantamento e indicação dos órgãos e atribuições que ficarão sob orientação e responsabilidade das Delegacias.
Art. 6? O Ministro de Estado da Educação e Cultura baixará as instruções complementares necessárias à execução do disposto no presente
Decreto.
Art. 7? As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão
atendidas pelos recursos próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 8? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.395, DE 16 DE JANEIRO DE 1980
Regulamenta a Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973, que âiepôe sobre a atividade
turffstica no País e dá outras providéncíee,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973, e no Decreto n? 76.241, de 11 de
setembro de 1975,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Funcionamento das Entidade Turfísticas
Art. I? A realização de competições hípicas de corridas, cO,m ou sem
obstáculos, e de trote, com exploração de apostas, visando estimular a
iação e o emprego do cavalo nacional nos desportos e atividades hípicas,
nos serviços do campo e nas lides militares, fica sujeita às normas
estabelecidas neste Regulamento.
'1 qdes de que
Par-ágrafo Único. A fiscalização e o controle da
"
_d Criação do
trata este artigo ficarão a cargo da Comissão Coorden.
Cavalo Nacional - CCCCN.
Art. 2? A atividade turfística no País será exercida por entidades
legalmente autorizadas a promover competições hípicas, a galope ou a
trote, com ou sem exploração de apostas.
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Art. 3? As pistas em que forem promovidas as competições deverão
estar permanentemente conservadas e sem quaisquer anormalidades no
piso, que possam provocar acidentes ao cavaleiro ou ao animal, ou dificultar o desenvolvimento da prova.
Art. 4? As entidades turfísticas, compete, primordialmente:
a) promover a difusão do turfe como fator essencial ao
desenvolvimento da criação de eqüinos das raças utilizadas nas
competições que realizarem;
b) contribuir para o melhoramento do rebanho eqüino nacional, pela seleção zootécnica, através do desempenho do animal;
c) participar do fomento à criação de eqüinos de corrida;
d) concorrer para a melhoria do padrão genético das raças utilizadas em suas competições hípicas.
Art. 5? A autorização para funcionamento de entidades turfísticas
será concedida por Portaria do Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 6? O pedido de autorização para o funcionamento de entidades
turfísticas será dirigido ao Ministro de Estado da Agricultura, através da
Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, instruído de acordo com as normas por ela baixadas.
Parágrafo Único.l A Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional - CCCCN ,'o ao encaminhar o pedido de que trata este artigo à
decisão ministerial, manifestar-se-á de forma conclusiva sobre seu mérito.
Art. 7? Para os efeitos deste Regulamento consideram-se despesas
de interesse hípico aquelas relativas:
a) à remuneração do pessoal necessário ao funcionamento do
hipódromo e demais setores ligados à atividade hípica, excluídos
quaisquer pagamentos de pessoal da parte social ou recreativa;
b] à organização, conservação e manutenção do hipódromo,
inclusive pistas, vilas hípicas, hospital veterinário, seção de veterinária e representação ao «doping», laboratórios para diagnósticos, análises e pesquisas, serviço de radiologia, garagem e oficinas, bem como à aquisição e importação de equipamentos necessários ao funcionamento do hipódromo;
c) ao abastecimento de água e fornecimento de energia
elétrica, a geradores, sistema de iluminação, de altojfalantes, e de
televisão, em circuito fechado, para filmagem de corridas, bem como a construção de cocheiras e edificações para aparelhar setores
e dependências do hipódromo;
d) à superintendência do hipódromo, ao departamento de
engenharia e ao almoxarifado;
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e) à secretaria de corridas e à divulgação, propaganda e
publicidade de assuntos de interesse hípico;
f) à instalação, manutenção e funcionamento de postos de
monta para eqüinos, bem como à aquisição de reprodutores ou reprodutoras nacionais ou estrangeiros e à concessão de auxílios,
para esse fim, a associações de criadores;
g) à concessão de ajuda financeira a associações de criadores,
que promovam o fomento, a preservação e o melhoramento dos
eqüideos e desenvolvam atividades de registro genealógico;
h) à casa de apostas, ao totalizador e às tribunas;
i) às agências de apostas e aos agentes credenciados;
j) à cooperativa e à caixa beneficente dos profissionais do turfe;
I) ao restaurante para os profissionais e empregados do turfe,
que exerçam atividades necessárias à realização das competições
hípicas;
.
m) à aquisição de material permanente, de consumo e de
transformação para os serviços instalados;
n) à assistência financeira prestada a outras entidades
turfísticas;
o) aos encargos trabalhistas e à responsabilidade por
acidentes de trabalho, referentes ao pessoal empregado nos serviços de turfe;
p) aos gastos normais e comuns a cada reunião turfístíca, tais
como prêmios e percentagens distribuídos aos proprietários, criadores e profissionais do turfe;
q) à aquisição ou aluguel de viaturas para transporte de animais e do pessoal empregado nos serviços do hipódromo, de máquinas e outros equipamentos de interesse hípico, bem como'à
aquisição de combustíveis e lubrificante e à conservação e manutenção desses equipamentos em serviço, inclusive de peças e acessórios;
r) à construção, instalação e manutenção de escolas para instrução e formação de profissionais do trufe, empregados e seus dependentes;

s) ao transporte e hospedagem de profissionais do turfe, de animais e de seus proprietários, e de representantes de entidades
hípicas para participarem de grandes eventos e debates de
interesse turfistico;
t) à compra, construção ou aluguel de imóveis diretamente relacionados com as atividades turfísticas;
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u) às despesas, de qualquer natureza, com a extração de
«sweepstakes»:
v) à assistência médico-social educativa prestada aos
profissionais e empregados do turfe, bem como aos respectivos
dependentes.
Art. 8? A assistência social, prestada pelas entidades turfísticas
aos profissionais do turfe, deverá compreender, obrigatoriamente, as
realizações ou iniciativas favoráveis à economia dos beneficiários e seus
dependentes, mediante o atendimento regular de suas necessidades mais
prementes ou imediatas, tais como relacionadas com moradia, alimentação, saúde e educação.
Art. 9? A CCCCN aprovará plano de contabilidade padronizado
para todas as entidades turfisticas.
Parágrafo Único: Até que seja aprovado o plano de contabilidade referido neste artigo, as entidades turfisticas adotarão sistema autônomo
de escrituração das despesas de que tratam os artigos 8? e 9?, deste Regulamento, de modo a comprovar, a qualquer tempo, os gastos efetuados.
Art. 10: As entidades turfisticas, com movimento médio de apostas,
no ano anterior, superior a duas mil vezes o maior valor de referência vigente, apresentarão à CCCCN relatório de firma de auditoria credenciada, certificando o cumprimento do que determina o parágrafo único do
artigoI? da Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973, bem como as disposições, de caráter financeiro, deste Regulamento.
Art. 11. Dos recursos auferidos com apostas, noventa e cinco por
cento serão utilizados para atender as despesas enumeradas noartigo 8?
deste Regulamento, depois de deduzidos os tributos de qualquer
naturez.a, federais. estaduais e municipais; bem como as contribuições
previdenciárias e as devidas à Comissão Coordenadora da Criação do
Cavalo Nacional - CCCCN.
CAPÍTULO II
Da Autorização para a Exploração de Apostas
Art. 12, A autorização para a exploração de apostas sobre as competições hípicas de corrida, a galope ou a trote, será concedida através de
Carta-Patente expedida pelo Presidente da CCCCN, observadas as disposições deste Regulamento,
Art. 13.1 O pedido de autorização para exploração de apostas sobre
competições hípicas de corrida, a galope ou trote, deverá ser formulado ao
Presidente da CCCCN e instruído com os seguintes documentos;
I - Plano Geral de Concursos;
II - Código de Corridas;
III - Demonstração de viabilidade técnica e econômica da
entidade, bem como de que as respectivas dependências
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atendem aos requisitos indispensáveis ao seu bom funcionamento.
Art. 14. A viabilidade técnica e econômica da entidade turfística interessada será atestada pela CCCCN à vista da demonstração de que trata o inciso III, do art. 13.
Art. 15. Recebido o pedido de que trata o artigo 13, a CCCCN, pelo
seu plenário, providenciará a homologação do Código de Corridas e do
Plano Geral de Concursos.
Art. 16 .. Para os efeitos deste Regulamento entende-se por:
a) Plano Geral de Concursos - o instrumento que, sob a denominação genérica e tradicional de "Plano Geral de Apostas", estabelece as várias modalidades de apostas, disciplinando-as
separada e convenientemente, de modo que o apostador esteja
perfeitamente inteirado do procedimento da entidade, no que se
refere o cálculo, à distribuição do rateio e às demais
particularidades que regem a sistemática por ela adotada;
•
b) Código de Corridas - o instrumento disciplinador de competições turfisticas, no qual são estabelecidas as condições e as
exigências a serem observadas por aqueles que interferirem, direta ou indiretamente, naquelas competições, qualquer que seja a
sua modalidade.
Art. 17.: Os pedidos de autorização para funcionamento de entidade
turfística e para exploração de apostas, embora formulados separadamente, poderão ser apresentados em conjunto.
Art. 18. A Portaria de autorização para funcionamento de entidade
turfístíca e a Carta-Patente para exploração de apostas, conquanto sejam
atos distintos e independentes entre si, poderão ser expedidos concomitantemente.
Art. 19. Do Plano Geral de Apostas, definido na alínea a do artigo
16, deste Regulamento, deverão constar;
a) a regulamentação das várias modalidades de apostas, disciplinadas separadamente, de forma a permitir perfeita distinção
entre aquelas feitas mediante aquisição direta ou indireta de bi1hetes (bilhetes simples ou «poules» no primeiro caso e acumuladas no segundo) e aquelas denominadas de concursos turfísticos
propriamente ditos;
b) O valor unitário de cada bilhete segundo a respectiva
modalidade de apostas;
c) a percentagem a ser retirada pela sociedade do total
apostado, em cada modalidade de aposta;
d) o cálculo para a distribuição dos rateios aos apostadores de
cada uma das modalidades de apostas;
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e) as bonificações e os limites mínimos e máximos de apostas
e rateios distribuídos;
f) os casos de nulidades, restituições de valores e susbtituição
de bilhetes, em virtude de erro em sua emissão, não realização de
um ou mais páreos, retirada de animais ou quaisquer autos írnprevistos;
g) os locais e horários para recebimento de cada uma das
modalidades de aposta;
h) a forma de apregoação das apostas;
i) a estimativa da importância a distribuir, no caso de não
haver acertadores, e a forma de sua eventual distribuição;
j) o prazo de prescrição dos bilhetes de apostas;
I) as modalidades de apostas, que poderão ser feitas no
hipódromo, na sede, na subsede, nas agências e, quando os
houver, nos agentes credenciados;
m) o destino dos valores que não forem recebidos em virtude
de prescrição dos bilhetes.
CAPíTULO III
Da Realização de Competições Hipicas com Exploração de Apostas
Art. 20. As competições hípicas de corridas, a galope ou a trote, com
exploração de apostas, serão realizadas. na conformidade dos respectivos
Planos Geral de Apostas e Código de Corridas de cada entidade turfística.
Art. 2L :E; vedada às entidades turfísticas, nas competições que realizarem, a participação de:
a) animais importados em desacordo com as disposições
legais pertinentes;
b] animais puro sangue de raças diferentes das previstas
nos estatutos de cada sociedade promotora de corridas, desde que
o movimento médio de apostas, por reunião, tenha sido, no ano
anterior, superior a duas mil vezes o maior valor de referência vigente;
c) animais PSI, que tenham sido utilizados na reprodução;
d) animais castrados, quando se tratar de provas clássicas e
grandes prêmios;
e) cavalos de qualquer procedência, que tenham completado
oito anos de idade hípica, quando o movimento médio de apostas,
por reunião; tiver sido. no ano anterior, superior a duas mil vezes,
ou dez anos; quando aquele movimento tiver sido igualou inferior
àquele limite e superior a trezentas vezes o maior valor de referência vigente;
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f) éguas de qualquer procedência, que tenham atingido sete
anos de idade hípica;
g) animais que se revelaram, ao exame veterinário, doentes ou
portadores de taras, que lhes causem sofrimentos no esforço da
competição;
h) animais de qualquer procedência, sem a apresentação do
certificado de .registro genealógico, do certificado de propriedade
e do certificado de desempenho (<<performance»), expedidos pelo
respectivo serviço de registro genealógico (<<Stud Book»).
§ I? Nos hipódromos, cujo movimento médio de apostas tenha sido,
no ano anterior, inferior a trezentas vezes o maior valor de referência
vigente, será admitida a participação de animais com, no mínimo, meio
sangue da respectiva raça.
§ 2? O limite de idade, estabelecido na alínea e deste artigo, poderá
sem prejuízo do disposto no artigo 22, deste Regulamento, deixar de ser
observado, a critério da CCCCN; pela entidade turfística cujo movimente médio de apostas por reunião, tenha sido, no ano anterior, igualou inferior a 300 (trezentas) vezes o maior valor de referência vigente, ou durante
o primeiro ano C.c funcionamento da entidade.
Art. 22. Nos hipódromos, especialmente destinados às corridas com
animais de raças de trote e Quarto-de-Milha, com exploração de apostas,
poderão ser admitidos, independentemente do movimento de apostas,
animais com, no mínimo, meio sangue da respectiva raça, ficando as
idades-limite, estabelecidas nas alíneas e e i, do artigo 21 deste Regulamento, acrescidas de dois anos.
Art. 23. As apostas sobre competições hípicas de corridas, a galope
ou a trote, só poderão ser feitas nas dependências do hipódromo, na sede
social, nas subsedes, e nas agências autorizadas a funcionar, através de
agentes credenciados.
Art. 24. Pa ra os efeitos deste Regulamento entende-se por:
a) Sede Social - o imóvel onde a sociedade mantenha
instalações adequadas ao convívio dos sócios, em caráter permanente;
b) Subsede - a dependência da entidade, distante da sede,
onde se realize competições;
c) Agência - a dependência situada fora da sede e da subsede, especialmente destinada ao recebimento de apostas e provida
de instalações adequadas ao seu regular funcionamento, inclusive
de aparelhagem apropriada para comunicação ao hipódromo, do
montante das apostas recebidas, para ser considerado na apuração do rateio;
d] Agente Credenciado - a pessoa física ou jurídica devidamente habilitada para o. recebimento de apostas.
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Art. 25., A entidade autorizada poderá possuir, em funcionamento,
outros hipódromos, além do principal, sendo-lhe facultado manter uma
subsede para cada hipódromo excedente.
Parágrafo único: Na hipótese de possuir mais de um hipódromo em
funcionamento, a entidade autorizada poderá, indistintamente, em qualquer deles, efetuar a venda de apostas para as competições por ela
promovidas;
Art. 26. A autorização para o funcionamento de agências de apostas, até o máximo de doze por entidade, será concedida pelo Presidente da
CCCCN, à vista de requerimento da entidade turfistica interessada, instruído com os seguintes documentos:
a) planta baixa das dependências a serem utilizadas,
acompanhada de cortes transversais e longitudinais, na escala
mínima de 1:100;
b) planta de situação das dependências, na escala mínima de
1:500;
c) descrição detalhada das instalações, da aparelhagem a ser
empregada nos meios de comunicação com o hipódromo e de seu
funcionamento.
Art. 27. Como Plano de Apostas de Âmbito Nacional entende-se o
recebimento de apostas, para competições promovidas por uma ou mais
entidades turfísticas, no hipódromo, na sede social, nas subsedes, nas
agências e na rede de agentes credenciados, localizados em diferentes
pontos do Estado, vedada a venda de apostas em competições promovidas por entidades com hipódromo situado em outros Estados, salvo se
houver convênio firmado entre elas.
'
Parágrafo Único.! A autorização para o funcionamento de agentes
credenciados será concedida pelo Presidente da CCCCN, à vista de
requerimento da entidade interessada.
Art. 28: As entidades turfísticas autorizadas a funcionar poderão
realizar reuniões aos domingos e dias feriados, em qualquer horário; aos
sábados, a partir das 12:00 (doze) horas, e, nos demais dias, das 18:00 (dezoito) às 24:00 (vinte e quatro) horas.
Art. 29. A realização de reuniões noturnas fica condicionada:
a) à existência de adequado equipamento de iluminação;
b) à concessão de autorização, pelo Presidente da CCCCN, à
vista de requerimento da entidade interessada.
Art. 30" Nos municípios em que houver mais de um hipódromo, com
iluminação noturna aprovada pela CCCCN, poderão as entidades acordar
livremente, entre sí; a respeito das datas de realização das respectivas
competições hípicas noturnas.
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Parágrafo Único! Não havendo acordo entre as entidades interessadas, caberá à CCCCN fixar, para cada uma, os dias da semana para a realização da respectiva reunião noturna.
CAPÍTULO IV

Da Enturmação
Art. 31: A enturmação dos animais em programação comum, exceto
nas provas 'clássicas, grandes prêmios, provas especiais e «handícaps»,
deverá ser feita, obrigatoriamente, sob o critério de somas ganhas em primeiro lugar, computando-se, para tal fim, os prêmios conquistados em
qualquer hipódromo do País ou do estrangeiro.
§ I? Os prêmios levantados fora do País, em provas comuns.serão
computados, em moeda nacional, pelo valor da maior dotação vigente em
páreos de animais da mesma idade no País, à época das respectivas vitórias, e os valores das provas clássicas pelo correspondente à menor dotação das mesmas provas, nos hipódromos nacionais a que se refere o § 3?
deste artigo.
§ 2? Na proporção conveniente para cada caso, os pesos distribuídos
aos animais dev ~rão corresponder às somas por eles ganhas.
§ 3? Nos hipódromos com movimento médio de apostas, por reunião, superior a duas mil vezes o maior valor de referência vigente, a enturmação dos animais de dois, três e quatro anos poderá ser efetuada pelo
número de vitórias, considerando-se, obrigatória e unitariamente, como
vitória, a obtenção, em provas de quaisquer hipódromos do País ou do estrangeiro, de importãncia igual ao maior prêmio atribuído no País, ao
vencedor de prova comum eliminatória para animais daquelas idades.
§ 4? Mesmo para efeito exclusivo de enturmação, não poderá ser
considerado, como sem vitória, o animal que tiver ganho uma prova em
hipódromo com movimento médio de apostas, no ano anterior, superior a
duas mil vezes o maior valor de referência vigente, independentemente de
sua dotação.
§ 5? As somas ganhas em hipódromos do País, com movimento médio de apostas, no ano anterior, superior a trezentas vezes e inferior a
duas mil vezes o maior valor de referência vigente, só serão computadas
quando o total atingir importância igual ao maior prêmio atribuído, no
País, a vencedor de prova comum, eliminatória, em hipódromo com movimento médio de apostas, por reunião, no ano anterior, superior a duas mil
vezes o maior valor de referência vigente.
§ 6? Não serão consideradas, para qualquer efeito, as somas ganhas
em qualquer hipódromo do País, com movimento médio de apostas, por
reunião, no ano anterior, inferior a trezentas vezes o maior valor de referência vigente, ressalvando o disposto no § 7?, deste artigo.
§ 7? Enquadram-se nas disposições do § 3?, deste artigo, as vitórias
obtidas por animais de dois anos, em qualquer hipódromo, desde que o
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prêmio conferido seja superior ao -maior prêmio atribuído aos animais
perdedores, da mesma idade, em outros hipódromos do Pais.
Art. 32· Nos hipódromos com movimento médio de apostas, por reunião, no ano anterior, superior a duas mil vezes o maior valor de referência vigente, as respectivas entidades turfísticas deverão programar, no
mínimo, para os animais de três e mais anos, quinze por cento para as
provas de fundo, trinta e cinco por cento para as de meio- fundo e trinta e
cinco por cento para as de velocidade.
I? Para os efeitos deste artigo consideram-se:
a) provas de velocidade - as de setecentos a mil e trezentos
metros;
b) provas de meio-fundo - as de mais de mil e trezentos e me-:
nos de dois mil metros;
c) provas de fundo - as de dois mil metros em diante.
§ 2? Os hipódromos a que se refere o presente artigo deverão fazer
disputar, obrigatoriamente, todas as provas programadas nas distâncias
abrangidas pela alínea c do parágrafo anterior, na proporção estabelecida
pelo presente artigo, salvo quando for inferior a 5 (cinco) o número de inscrições nelas apurado.
§ 3? Não serão considerados, para efeito de cálculo do percentual
das provas previstas na alínea c do parágrafo primeiro deste artigo, os
clássicos e grandes prêmios.
Art. 33. N os hipódromos com movimento médio de apostas, por reunião, no ano anterior J inferior a duas mil vezes o maior valor de referência
vigente, a distância mínima das provas será de setecentos metros.
Art. 34. Nos hipódromos com movimento médio de apostas, por reunião, no ano anterior, superior a duasmll vezes o maior valor de referência vigente, os projetos de inscrição serão trimestrais, devendo sua divulgação ser feita, obrígatorlamente, quarenta e cinco dias antes do inicio do
trimestre projetado.
Art. 35· As disposições do presente capitulo não se aplícam às entidades promotoras de corridas com eqüinos de raça Quarto-de-Milha e de
trote.
Art. 36· Para os efeitos deste Regulamento, a idade dos animais, para fins de competição, será contada com base no critério que define a idade hípica universalmente adotada.

CAPiTULO V

Da Distribuição de Prêmios
Art. 37. As entidades promotoras de competições hípicas, com exploração de apostas, organizadas de acordo com este Regulamento ou legislação anterior, deverão distribuir, anualmente, em prêmios, aos pro-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

53

prietários, criadores e profissionais do turfe ralacionados com os animais
classificados em cada páreo, importância nunca inferior:
a) a dez por cento do .movimento total de apostas do ano anterior, se este tiver sido, em média, por reunião, igualou superior a
três mil vezes o maior valor de referência vigente;
b] a cinco por cento do movimento total de apostas do ano
anterior se este tiver sido, em média, por reunião, inferior a três
mil e superior a mil e quinhentas vezes o maior valor de referência
vigente;
c) a três por cento do movimento total de apostas do ano
anterior, se este tiver sido, em média, por reunião, igual ou ínferior a mil e quinhentas, e superior a quinhentas vezes o maior valor de referência vigente;
§ I?

Das percentagens de que trata este artigo, as entidades turfisti-

cas destinarão, aos criadores dos animais nacionais colocados em todos

os páreos, inclusive nos grandes prêmios e nos clássicos, importância correspondente a dez por cento, no minimo, do prêmio distribuido ao respectivo proprietário, bem como, ao criador do animal vencedor da prova,
quantia equivalente a três por cento, no mínimo, do montante das apostas
efetuadas no mesmo animal, para vencedor.
§ 2? Excluem-se das obrigações estabelecidas neste artigo as entidades cujo movimento médio de apostas, por reunião, no ano anterior, tiver sido igualou inferior a quinhentas vezes o maior valor de referência
vigente.
Art. 38· Entende-se por criador ou proprietário de um animal, para
os efeitos deste Regulamento, a pessoa física ou jurídica, que como tal,
conste nos livros do respectivo serviço de registro genealógico.
Art. 39· Nas competições realizadas com eqüinos das raças de trote
ou Quarto-de-Milha, um terço das provas de cada programação será destinado exclusivamente a animais nacionais, com dotações equivalentes, no
minimo, a um terço do valor total a ser distribuído a todas as provas do
mesmo programa.
Art. 40· As entidades turfísticas ficam obrigadas a comunicar à
CCCCN, no mês de janeiro de cada ano, os valores correspondentes aos
percentuais que serão reservados a prêmios, de conformidade com o artigo 37 deste Regulamento.
CAPÍTULO VI
Da Contribuição Devida á CCCCN Pelas Entidades Turfísticas
Art. 41. A contribuição mensal a que estão sujeitas as entidades
turfísticas, nos termos do artigo 9?, da Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de
1973, observado o disposto na Lei n? 6.205, de 29 de abril de 1975, será recolhida ao Banco do Brasil SI A, em conta do Fundo Federal Agropecuá-
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rio, do Ministério da Agricultura, até o dia dez de cada mês seguinte ao
vencido.
Parágrafo Único. A contribuição de que trata este artigo não será
descontada do valor dos prêmios distribuidos, mas será deduzida do valor do movimento geral das apostas verificado em cada reunião hípica, em
prados de corrida, subsedes e outras dependências das entidades turfísticas, para os fins do parágrafo único, do artigo 1?, da Lei n? 5.971, de 11 de
dezembro de 1973.
Art. 42. Para os efeitos deste Regulamento, considera-se valor total
do movimento geral de 'apostas a soma dos movimentos de apostas apregoados em cada páreo, ao público, pela entidade turfística, para fins de
cálculo do rateio, neste incluído, obrigatoriamente, o valor das descargas
da modalidade de apostgs conhecida por «acumulada», acrescido do mo:
vimento total arrecadado' com as demais modalidades de apostas, recabidas diretamente do público apostador, quaisquer que forem as denominações que lhes sejam atríbujdas pela entidade contribuinte.
Art. 43. No cálculo para apuração da contribuição devida à
CCCCN, com base na tabela percentual de que trata o artigo 9? da Lei n?
5.971, de 11 de dezembro de 1973, observado o disposto na Lei n? 6.205, de
29 de abril de 1975, será desprezada a fração inferior a um maior valor de
referência vigente, de modo que o enquadramento se faça precisamente
dentro dos percentuais fixados para cada aliquota.
CAPÍTULO VII
Do Emprego da Contribuição
Destinada à CCCCN
Art. 44. A aplicação dos recursos recebidos pela CCCCN far-se-á
mediante plano anual aprovado pelo Ministro de Estado da Agricultura
através do Fundo Federal Agropecuário, observada a seguinte escala percentual:
a) sessenta por cento, aos órgãos da Administração Federal
que cuidam da criação do cavalo nacional, pertencentes aos
Ministérios da Agricultura e do Exército, e, em forma de
subvenção, a entidades não integrantes dos quadros daquela
Administração, mas que também cuidem do fomento à criação e
aprimoramento do eqüideo nacional, incluindo as entidades
responsáveis pelo registro genealógico de raças de eqüídeos.
b) trinta e cinco por cento, sob forma de auxilio,' a serem
concedidos a entidades turfísticas com movimento de apostas.média, por reunião, inferior a mil e quinhentas vezes o maior valor de
referência vigente, para obras em hipódromos, aquisição de animais e concessão de prêmios, ou em outras formas de fomento à
criação do cavalo de puro sangue de corrida, inclusive através de
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convênios com associações de criadores e outras entidades privadas, mediante solicitação à CCCCN e deliberação de seu plenário;
c) cinco por cento, sob forma de auxilio, exclusivamente para
assistência geral aos profissionais de turfe, através das respectivas entidades turfisticas, mediante solicitação destas à CCCCN.
Parágrafo único. A assistência social, de que trata a alinea c deste
artigo, compreende realizações que criem condições favoráveis à economia dos beneficiários e de seus dependentes, mediante o atendimento de
suas necessidades mais prementes, inclusive as relacionadas com moradia, alimentação, saúde e educação, sem prejuízo do benefício de que trata o parágrafo único, do artigo 1~, da Lei Íl~ 5.971, de 11 de dezembro de
1973.
Art. 45. As condições para a entrega de recursos às entidades privadas e às sociedades turfísticas constarão de normas a serem aprovadas
pela CCCCN, observadas as seguintes exigências:
a) assinatura de instrumento entre a CCCCN e a entidade
beneficiária, definindo a responsabilidade da última pela correta
aplicação do valor recebido;
b) apresentação, pela entidade interessada, de orçamento
descritivo das despesas a realizar;
c) apresentação, à Inspetoria Geral de Finanças do Ministério
da Agricultura, do plano de aplicação dos recursos;
d) quaisquer outras exigências ou formalidades que devam
ser atendidas para a maior eficiência da fiscalização a ser exercida quanto ao emprego dos recursos recebidos, a Juízo da CCCCN
ou da Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Agricultura.
CAPÍTULO VIII
Da Fiscalização das Entidades Turfísticas
Art. 46. As entidades turfísticas ficam obrigadas a prestar aos servidores incumbidos da fiscalização todos os esclarecimentos de que nescessitarem, bem como a exibir-lhes, quando solicitados para exame ou
perícia, 08 documentos, livros, comprovantes, balancetes, balanços e
quaisquer outros elementos julgados necessários ao exercício da ação fiscalizadora.
Art. 47. As entidades turfísticas ficam obrigadas a remeter, mensalmente, à CCCCN:
I ~ Impresso ou cópia dos programas das reuniões realizadas, com a
indicação dos páreos destinados exclusivamente a animais nacionais e do
valor dos respectivos prêmios, de cada páreo, registrando após a descrição do último páreo, o valor do movimento geral de apostas, apurado de
acordo com o estabelecido no artigo 42 deste Regulamento;
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li - balancete do movimento de apostas para a primeira colocação
referente aos animais nacionais, com as seguintes indicações:
a) número do páreo;
b) nome dos animais colocados;
c) valor do prêmio destinado a cada um;
d) valor da percentagem a que fez ju~ o criador;
e) valor do total das apostas no animal vencedor;
f) valor da percentagem sobre o montante das apostas para
vencedor, a que fez jus o criador do animal;
g) total do valor pago ou creditado ao criador;
h) nome do criador;

CAPÍTULO IX
Das Importações e Exportações
Art. 48 Os animais puro sangue de origem das raças utilizadas nas
competições de corrida, quando importados para fins de reprodução, poderão tomar parte em competições turfisticas no Pais, durante o prazo
máximo de três anos, contados da data do início da sua campanha em
território nacional, observado, em todos os casos, quanto. a idade-limite, o
disposto nas alíneas e e f do artigo 21 deste Regulamento, sendo
inaplicável, nessa hipótese, a exceção prevista no § 2? do referido dispositivo.
Art. 49.' É proibida a exportação de animais importados para fins de
reprodução, salvo mediante prova de terem. permanecido no País, como
reprodutores, durante o prazo mínimo de três anos consecutivos.
§ I? A prova a que se refere o presente artigo deverá ser feita com a
apresentação do competente certificado de registro, expedido pelo respectivo serviço de registro genealógico, acompanhado dos dados referentes
ao comportamento do animal na reprodução.
§ 2? Excluem-se da exigência do prazo estabelecido no presente artigo os machos importados exclusivamente para reprodução, a título de
arrendamento, não se aplicando aos mesmos o disposto no artigo 50 deste
Regulamento.
Art. 50., Os animais estrangeiros, que vierem participar de competições internacionais, deverão retornar ao País de origem no prazo máximo
de sessenta dias após a sua entrada em Território Nacional.
Parágrafo Único, Será facultada a permanência no País em caráter
definitivo, quando o animal for adquirido por entidade turfística, criador
ou proprietário nacional, observado o que a respeito dispuserem a legislação aduaneira e as normas a 'que se refere o artigo 51 deste Regulamento.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

57

Art. 51. Ao Ministério da Agricultura, através da CCCCN, compete
baixar as normas zootécnicas, disciplinadoras das importações e exportações de eqüídeos.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 52· Permanecem válidos os atos expedidos pelo Ministério da
Agricultura na vigência da legislação anterior sobre competições hípicas,
com exploração de apostas, ficando as entidads turfísticas obrigadas à
apresentação, no prazo de noventa dias, a partir da publicação deste Regulamento, do Plano Geral de Apostas e do Código de Corridas, para a
homologação prevista nos artigos 3? e 8? da Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973.
Art. 53· A apuração da média do movimento de apostas, no ano, farse-á mediante a divisão do valor total do movimento geral de apostas pelo
número de meses em que tenham sido realizadas as competições hípicas.
Art. 54. A apuração do movimento médio de apostas, no mês, far-seá mediante a divisão do valor total do movimento geral de apostas pelo
número de reuniões realizadas no mesmo mês.
Art. 55· A apuração da média estabelecida nas alíneas a, b, c, doartigo 5?, da Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973, far-se-á mediante a divisão do valor total do movimento geral de apostas verificado durante o
ano pelo número de reuniões realizadas no mesmo período.
Art. 56. A apuração do movimento médio de apostas, para fins de
enquadramento nas alíquotas estabelecidas no artigo 9?, da Lei n? 5.971,
de 11 de dezembro de 1973, far-se-á mediante a divisão do valor total do
movimento geral apurado no mês correspondente, pelo número de
corridas realizadas no mês, observado o disposto no artigo 43 deste Regulamento.
Art. 57· Os programas das reumoes turfísticas deverão ser
padronizados, no que se refere aos dados e informações que deverão conter, de modo que possam oferecer condições para a extração dos elementos necessários à permanente verificação do desempenho da entidade.
Art. 58· Observado o disposto na Lei n? 6.205, de 11 de dezembro de
1975, as extrações dos «Sweepstake» e as demais particularidades desse
'sistema de sorteio lotérico-turfístico, rcger-se-ão, exclusivamente. pelas
disposições contidas na Lei n? 5.971, de 11 de dezembro de 1973, e pelas
normas que venham a ser baixadas pela Secretaria da Rr "ita Federal, do
Ministério da Fazenda.
Art. 59. A organização e fiscalização do Registro Genealógico de
Eqüinos ficarão' a cargo da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo
N acionai, à qual caberá indicar, ao órgão competente do Ministério da
Agricultura, as entidades em condições de receber delegação de competência para execução dos respectivos serviços, nos termos do disposto na
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Lei n? 4.716, de 20 de junho de 1976 e correspondentes normas regulamentares.
Art. 60· Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução deste
Regulamento serão resolvidos pelo Presidente da CCCCN, ouvido o plenário do órgão.
Art. 61. Os valores de referência mencionados neste Regulamento
são os fixados de acordo com o dispsoto na Lei n? 6.205, de 29 de abril de
1975.
Art. 62· Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 63. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stébile

DECRETO N? 84_396:

pE 16 DE JANEIRO DE 1980
Aprova o Estatuto da Fundação Nacional Pró-Memória e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3? do artigo I? da: Lei n? 6.757, de 17 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Fundação Nacional PróMemória, anexo a este Decreto.
Art. 2? Fica o Ministério da Fazenda autorizado a fransferir à Fundação Nacional Pró-Memória a administração e exploração dos próprios
nacionais que se encontrem arrendados ou alugados a terceiros.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República,
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portela
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ESTATUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA
Art. l? A Fundação Nacional Pró-Memória, supervisionada pelo
Ministério da Educação e Cultura, através da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nos termos do artigo 3? do Decretolei n? 900, de 29 de setembro de 1969, entidade de utilidade pública, com
personalidade jurídica de direito privado, autonomia técnica, administrativa e financeira, constituída nos termos da Lei n? 6.757, de
17.12.1979, reger-se-á pelo presente Estatuto.

Art. 2? A Fundação tem como finalidade contribuir para o inventário, a classificação, a conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens de valor cultural e natural existentes no País.

Art. 3? O Patrimônio da Fundação é constituido dos seguintes bens
e direitos, transferidos na forma da Lei n? 6.757, de 17.12.1979:
a) bens móveis e imóveis da União que estavam em uso ou
sob aguardae responsabilidade do extinto Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
b) bens tombados, atuais e futuros, móveis e imóveis, da
União.
§ I? Se os bens citados na alínea b deste artigo estiverem na posse
e uso de órgão público federal a transferência se dará quando cessar o
seu uso atual ou houver acordo entre a Fundação e o usuário.
§ 2? A Fundação não poderá alienar os bens citados na alinea b
deste artigo.

Art. 4? Além dos bens e direitos enumerados no artigo anterior, o
patrimônio da Fundação poderá ser acrescido de:

a) doações e legados recebidos de pessoas físicas ou jurídicas ou de
entidades nacionais, estrangeiras e internacionais; e
b) bens e direitos que adquirir.
Art. 5? No caso de extinguir-se a Fundação, seus r - -'"" e direitos serão incorporados ao patrimônio da União.

Art. 6? A Fundação tem a seguinte estrutura básica:
I - Presidência;
II - Conselho Curador.
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Art. 7? O Presidente da Fundação será livremente escolhido e nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 8? O Conselho Curador será composto de 5 (cinco) membros titulares, e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro da Educação e
Cultura, com mandato de 3 (três) anos, permitida uma só recondução.
§ I? O Presidente da Fundação exercerá a presidência do Conselho
Curador.
§ 2? Na hipótese do art. 9?, alineas b, ri e f, a presidência do Conselho Curador será exercida por um dos seus membros.

§ 3~ A ausência a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas.
não justificadas, ocasionará a perda do mandato.
§ 4? Verificando-se vaga dentre os membros do Conselho, será designado novo Conselheiro que iniciará novo mandato.

Art. 9? Compete ao Conselho Curador:
a) decidir sobre a programação anual da Fundação e aprovar a sua proposta orçamentária, compatíbílízadas com
as diretrizes emanadas da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
b] verificar a regularidade dos atos de sua gestão financeira e patrimonial;
c) deliberar sobre alterações deste Estatuto a serem submetidas ao Governo Federal;
d) examinar o relatório anual do Presidente da Fundação;
e) solicitar informações e requisitar documentos necessários às suas funções;
f) emitir parecer conclusivo sobre as dúvidas suscitadas

pela Presidência da Fundação relacionadas com o controle das atividades financeiras e contábeis;
g) aprovar as normas sobre aquisição, licitação, guarda,
movimentação e alienação de bens e serviços necessários
à Fundação;

h) fixar taxas e emolumentos; e
i) assistir o Presidente e opinar sobre as questões que este
propuser.
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Art. 10· O Conselho Curador se reunirá quando for convocado pelo
Presidente da Fundação ou por requerimento da maioria dos seus membros.
Parágrafo umco. As deliberações serão tomadas por maioria dos
membros presentes. exceto quando se referirem às alíneas a, b, e c do
art. 9?, quando serão tomadas por maioria absoluta.
Art.

n. Compete ao Presidente:
a) orientar e superintender as atividades da Fundação;
b] presidir as reuniões do Conselho Curador, com direito
de voto, além do de qualidade;
c) expedir o Regimento Interno;
d) articular-se com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais, a fim de obter cooperação de qualquer natureza;
e) representar a Fundação ativa e passivamente, em Juízo
e fora dele, podendo constituir mandatários;
f) firmar convênios, contratos e acordos; e
g) convocar o Conselho Curador.

Parágrafo único. O Presidente da Fundação poderá delegar qualquer competência estabelecida neste artigo.
Art. 12. Os recursos financeiros da Fundação serão provenientes

de:
a) dotação orçamentária consignada anualmente no Orçamento Geral da União;
b) auxílios e subvenções da União, Estados e Municípios
ou de quaisquer entidades públicas ou privadas nacionais, estrangeiras ou internacionais;
c) taxas e emolumentos fixados pelo Conselho Curador,
com observância da legislação específica;
d) resultado de operações de crédito e juros bancários; e
e) receitas diversas e eventuais.
Parágrafo único. O orçamento próprioda Fundação será submetido
à aprovação do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, observada a
mesma sistemática do Orçamento Geral da União e a competência do
Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal.
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13. A Fundação Nacional Pró-Memória terá Quadro Permanente de
Pessoal regido pela legislação trabalhista, a ser aprovado pelo Ministro
de Estado da Educação e Cultura.
§ 1? Os ocupantes de cargos de provimento efetivo, oriundos do extinto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e lotados
na Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, poderão,
na forma da Lei n? 6.184, de 11 de dezembro de 1974, ser integrados no
quadro de pessoal de que trata este artigo, mediante opção a ser exercida no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação
do decreto que aprova este estatuto.

§ 2? A Fundação deverá solicitar de cada servidor, individualmente, a declaração de exercício ou não da opção referida no parágrafo anterior.
§ 3? Caso não se efetive a integração no Quadro Permanente previsto no § .l~, ainda que decorrente do não exercício do direito de opção, o
funcionário permanecerá no Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura.
§ 4? Ao servidor, regido pela legislação trabalhista, ocupante de
emprego permanente, que se encontrar na situação prevista no § .I? deste artigo, é facultado, no prazo nele estabelecido, optar pelo ingresso na
Fundação, atendido o interesse do serviço.

§ 5? Uma vez definido o interesse do serviço, deverá a Fundação
proceder em relação aos servidores citados no parágrafo anterior, na
forma estabelecida no § 2?,.

Art. 14. A Fundação submeterá à aprovação do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da Secretaria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, os financiamentos, empréstimos ou operações de
crédito, exceto as de antecipação de receita, em que seja necessária a
garantia do Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 da Lei n? 6.757/79.
Art. 15. A Fundação gozará dos privilégios concedidos à Fazenda
Pública em relação à imunidade tributária direta ou indireta; impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços; juros moratórios, foro, prazos e custas processuais.
Art. 16. A Fundação terá sede e foro no Distrito Federal e tempo
indeterminado de duração.
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Art. 17. A Fundação Nacional Pró- Memória só poderá ser extinta
nos casos previstos em lei.

DECRETO N? 84.397, DE 16 DE JANEIRO DE 1980
Renova por 16 (quinze) anos a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Cultura (tA
voz do Espaço.., cuja âenomíneçeo foi alterada para Rádio Cultura S.A., e, posteriormente, transferida para a Funâeçãa Padre
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV
Educativa, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidede de 840 Paulo, Estado de Silo Paulo:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a». da Constituição, e nos termos do artigo 12 do Decreto n? 79.726, de 26
de maio de 1977, tendo em vista o que consta do Processo MC n? 42.267/77,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33. § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962. e artigo 2? do Decreto n? 79.726, de 26 de
maio de 1977, por 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de 1977, a concessão outorgada pelo Decreto n? 30.816, de 5 de maio. de 1952, publicado
no Diário Oficial da União de 16 subseqüente, à Sociedade Rádio Cultura
.«A Voz do Espaço», cuja denominação foi alterada para Rádio Cultura
S/A e, posteriormente, transferida para a Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, através do Decreto n? 64.688,
de 12 de junho de 1969., publicado no Diário Oficial da União de 13 subseqüente, para executar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 79.726, de 26 de maio de
1977, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacionai de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as caracteristicas técnicas segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o prazo
para adaptação às que forem estabelecidas.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1980;'159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos.
DECRETO N? 84.398, DE 16 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a ocupeçéo de faixas de
domínio de rodovias e de terrenos de
domínio público e a travessia de hiâroviae,
rodovias e ferrovias, por linhas de transmi·
sRo, subtrensmissãa e distribuição de
energia elétrice; ré dá outras pravídéncise.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IrI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea «a", do artigo 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934
(Código de Águas),
DECRETA:
Art. I? A ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de
terrenos de domínio público, e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia
elétrica, por concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão objeto de autorização de órgão público federal, estadual ou municipal
ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a via a ser ocupada ou
atravessada e do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica DNAEE.
Art. 2? Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes
aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e
soem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica.
Art. 3? O órgão público ou entidade competente deverá manifestarse sobre os projetos, concedendo autorização formal para execução da
obra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de seu
recebimento, restringindo-se, na apreciação, ao trecho de ocupação ou
travessia da área sob sua jurisdição.
§ I? Em caso de solicitação de esclarecimentos adicionais ou
exigências regulamentares ao concessionário, o órgão público ou
administração competente terá novo prazo, improrrogável, de 30 (trinta)
dias, contados a partir do recebimento dos esclarecimentos ou da satisfação das exigências regulamentares, para pronunciamento final.
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§ 2? Expedida a autorização para execução da obra pelo órgão ou
administração competente ou não havendo comprovadamente
manifestação deste, nos prazos previstos nestes artigos, o projeto será
submetido à aprovação do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE.

Art. 4? Na execução das obras de que trata este Decreto, os
trabalhos de assentamento, modificação ou conservação das linhas não
poderão interromper o tráfego, salvo com prévia autorização do órgão público ou entidade competente.
Art. 5?
elétrica:

Caberá ao concessionário de serviços públicos de energia

I

Manter e conservar as linhas de sua propriedade de que
trata este Decreto.
Custear o reparo dos danos causados à via de transporte,
em decorrência de obras de implantação, reforma ou amo
pliação de Iínnas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de sua propriedade.
Custear as modificações de linhas cujos suportes estejam
implantados em faixa de domínio de rodovia, ferrovia e
hídrovía, ressalvado o disposto no item I do artigo 6?
Ressarcir quaisquer danos causados a instalações e benfeitorias das entidades a que se refere este Decreto, em
caso de ocupação de terrenos de domínio público ou faixas de domínio.
.

U

UI IV -

Art. 6?

Caberá ao órgão Público ou entidade competente:

I

U -

lU -

Custear as modificações de linhas já existentes, sempre
que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia
ou hidrovia.
Custear o reparo dos danos causados à linha de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica
que tenha sido afetada por obras de sua responsabilidade.
Permitir livre acesso às suas dependências de
empregados ou prepostos -dos concessionários para inspeção das travessias e execução de serviços com os mesmos relacionados, ressalvado o direito de exigir a substi·
tuíção dos que considerar impróprios ou inconvenientes,
a qualquer título.
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Art. 7? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.399, DE 16 DE JANEIRO DE 1980.
Prorroga, para 01 de julho de 1980, o
prazo estabelecido no Art. 3? do Decreto n?
78.985, de 21 de dezembro de 1976, referente
a interstício no posto de 1~ Tenente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, daConstituição,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogada para 1 de julho de 1980 o prazo
estabelecido no art. 3? do Decreto n? 78.985, de 21 de dezembro de 1976,
para entrada em vigor da alteração do intersticio no posto de I? Tenente, a
que se refere o art. 6? do Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, na
redação dada pelo citado Decreto n? 78.985, de 1976.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 16 de janeiro de 1980; 159?da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.400, DE 16 DE JANEIRO DE 1980.
Fixa os efetivos do Exército para 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de conformidade com o item lII,
do art. 81, da Constituição, e o disposto na Lei n? 6.144, de 29 de dezembro
de 1974 e Lei n? 6.594, de 21 de novembro de 1978,
DECRETA:
Art. I?
São fixados os efetivos do Exército, de acordo com os
Quadros de I a V, a vigorar no ano de 1980.

I
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I - Oficiais-Generais
CombaPostos

Med

tentes

General·de-Exército

10

General-de-Divisão

32

General-de-Brigada

65

Engenheiros

Serviços

Vet

Int

Militares

I

3

4

9

3
II - Oficiais

Oficiais
Temporários

Oficiais de Carreira

Armas

e
Serviços
Cel
Armas e QMB451

Ten
Cel

Maj

I?
Ten

1136 1291 1955 1280

2?
Ten SOMA Cap

2?
I?
Ten Ten SOMA TOTAL

665

6778 668

820

617 2105 8883

1082

200

208

Intendentes

44

112

301

430

120

Médicos

30

70

134

300

155

689

95

95

784

5

15

107

250

125

502

36

36

538

Farmacêuticos 4

15

30

50

45

144

144

16

32

74

110

36

268

268

500 1000 1500 3000

3000

Dentistas

Veterinários

QAO

12

Capelães

SOMA

550

75

12

10

408 1490

23

1380 1937 3607 2761 2240 12475 678

33

45

1174 825 2677 15152

IH - Distribuição do Efetivo do QAO por Categorias
Postos

Categoria

Cap

I?
Ten

2?
Ten

Total

Administração Geral

300

600

900

1800

15

30

45

90

Saúde
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Armamento

21

45

70

136

51

100

158

309

Suprimento

10

30

46

86

Manutenção de Comunicações

21

35

53

109

Radiotelegrafista

25

55

82

162

5

5

10

20

10

15

20

45

Topógrafo

6

10

18

34

Contador

21

52

78

151

Manutenção de Engenharia (em Extinção)

5

10

4

19

Meios Auxiliares de Inetrucão (em Extinção)

3

3

O

6

Tecnologistas (em Extinção)

2

O

O

2

Datiloscopistas (em Extinção)

5

10

16

31

500

1000

1500

3000

., Motomecanização

Veterinária

Músico

SOMA

IV - Subtenentes e Sargentos
Graduação

Carreira

Subtenente

2.200

I? Sargento

4.200

4.200

2? Sargento

11.900

11.900

3? Sargento

10.000

SOMA

28.300

Temporários

Soma
2.200

7.200
7.200

17.200
35.500

V - Cabos e Soldados
Núcleo-Base

Efetivo
Variável

Soma

Cabo

15.300

15.700

31.000

Soldado

37.000

64.000

101.000

SOMA

52.300

79.700

132.000
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 16 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.401, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão

outorgada ao Governo do Estado de Goiás
para, através do consórcio de Empresas de
Radiodifusão e Notícias do Estado CERNE, executar serviços de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de Goillnia,
Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra a,
da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de junho
de 1972, tendo em vista o que consta do Processo MC n? 20.476/73,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117. de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 13 de agosto de 1974, a concessão outorgada através do Decreto n? 53.987, de 26 de junho de 1964, publicado no Diário Oficial da União de 13 de agosto do mesmo ano, retificado pelo Decreto n? 71.593, de 21 de dezembro de 1972, publicado no Diário
Oiicisl da União de 22 subseqüente, ao Governo do Estado de Goiás para,
através do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado
- CERNE, executar na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Teleco. municações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser ex :e~
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cutado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos.

DECRETO N? 84.402, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
•

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à. Rádio Jornal Brasil Central
S.A. transferida ao Governo do Estado de
Goiás para, através do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado CERNE, executar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?,'item XV, letra a,
da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 28 de junho·
de 1972, tendo em vista o que consta do Processo MC n? 715/74,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1973, a concessão outorgada à Rádio Jornal Brasil Central S.A, pelo Decreto n? 636, de
I? de março de 1962, publicado no Diário Oficial da União da mesma
data, e transferida através do Decreto n? 53.986, de 26 de junho de 1964,
publicado no Diário Oficial da União de 13 de agosto do mesmo ano, ao
Governo do Estado de Goiás para, através do Consórcio de Empresas de
Radiodifusão e Notícias do Estado - CERNE, executar na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
§ I? A execução de serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através
de.portaria, as características técnicas segundo as quais deverá se execu-
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tado O serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o prazo
para adaptação às que forem estebelecidas.
Art. 2? Este Decretoentrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos.
DECRETO N? 84.403, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
Introduz

alterações no

Decreto n?

81.315, de 8 de fevereiro de 1978, que regula-

menta a Ascensão Funcional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 6? e 13 da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? O § 3? do artigo 15 do Decreto n? 81.315, de 8 de fevereiro de
1978, com a modificação introduzida pelo artigo I? do Decreto n? 81.806,
de 23 de junho de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3? Em relação ao Grupo Polícia Federal, o concurso
interno, a que se refere o artigo 5?deste Decreto, realizar-se-á para
. selecionar candidatos ao curso de treinamento da Academia Nacionai de Polícia, observado o disposto no § 4? deste artigo».
Art. 2?' Fica acrescentado ao artigo 15 do Decreto n? 81.315, de 8 de
fevereiro de 1978, o seguinte parágrafo:
«§ 4? A nota de classificação para progressão funcional, no
Grupo Polícia Federal, será a do respectivo curso de treinamento,
do qual participarão, apenas.os candidatos classificados, no concurso interno, dentro do número de vagas existentes».
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrshim Abi-Ackel
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DECRETO N~ 84.404, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
Exclui funcionário do Ministério da Fazenda do regime de disponibilidade e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n? 0768·11.687, de 1977, do Ministério da Fazenda,
DECRETA:
Art. 1~ Fica excluído do relacionamento constante da Portaria Mínisterial n~ BR·12, de 29 de outubro de 1969, publicada no Diário Oficial
da mesma data, 1 (um) cargo de Escrevente-Datilógrafo, AF·204.7, do
Quadro de Pessoal daquele Ministério, considerado desnecessário nos
termos do artigo I?, § 2~, do Decreto-lei n~ 489, de 04 de março de 1969. •
Art. 2~ Fica sem efeito, a partir de 29 de outubro de 1969, a dísponíbilidade de Alberto Ribeiro Teixeira, matricula número 1.506.814, no mencionado cargo, em virtude de morte presumida do respectivo ocupante.
Art. 3? EsteDecreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1980: 159~ da Independéncia e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N~ 84.405, DE 18 DE JANEIRO DE 1980
Revígora o Decreto n:' 69.618, de 30 de
novembro de 1971, que dispõe sobre a isenção do IPI nos produtos destinados à construçéo, instalação, ampliação ou modernização de sedes de embaixadas e repartições
consulares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o artigo 4~ do Decreto-lei n~ 1.118, de 10 de agosto de 1970,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam revigoradas até 31 de dezembro de 1981 as dispos ições do Decreto n~ 69.618, de 30 de novembro de 1971, alterado pelo Decreto n? 75.161, de 31 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre os produtos destínados à construção, instalação, ampliação ou modernização de sede em
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Brasília, de. embaixadas e repartições consulares ou de representações de
órgãos internacionais ou regionais de que o Brasil seja membro.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares,
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.406, DE 21 DE JANEIRO DE 1980
Cria, na estrutura básica do Ministério
da Previdência e AssisténCia Social, a Coordenadoria de Assuntos Parlamentares
(CAPj e a Coordenadoria âe.Assuntoe Internacionais (CINTER),' e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam criadas, na estrutura básica do Ministério da Previdência e Assistência Social, como órgãos de assistência direta e imediata
ao Ministro de Estado, a Coordenadoria de Assuntos Parlamentares
(CAP) e a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CINTER).
Art. 2? À Coordenadoria de Assuntos Parlamentares (CAP) compete identificar e acompanhar os projetos de interesse do Ministério da Previdência e Assistência Social em tramitação no Congresso Nacional, bem
como coordenar a elaboração de pareceres sobre matéria legislativa e o
atendimento das solicitações oriundas do Poder Legislativo.
Art. 3? À Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CINTER)
compete assessorar o Ministro de Estado no encaminhamento de assuntos de interesse ou jurisdição do Ministério junto a organismos internacionais, governos e entidades estrangeiros.
Art. 4? As Coordenadorias, de que trata o artigo I? deste decreto,
serão dirigidas por Coordenador, cujas funções serão providas na forma
da legislação especifica.
Art. 5? Serão fixadas em regimento interno, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado, nos termos do Decreto n? 68.885, de 6 de julho de 1971,.
a estruturação das Coordenadorias objeto deste Decreto, a competência
das unidades que as integram e as atribuições de seus dirigentes.
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Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jeir Soeres
DECRETO N? 84.407, DE 21 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a incorporação de bens da
União para integralização do capital social
da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural.
•

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 6? da Lei n? 6.126, de 6 de novembro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Para fins de integralização do capital social da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRATER,
subscrito pela União, nos termos do disposto no artigo 6? da Lei n? 6.126,
de 6 de novembro de 1974, ficam incorporados ao patrimõnio da referida
Empresa os imóveis relacionados em anexo, pelo valor de
Cr$34.075.195,00 (trinta e quatro milhões, setenta e cinco mil, cento e noventa e cinco cruzeiros), conforme levantamento e avaliação realizados
pela Comissão de que trata o artigo 5? do Decreto n? 75.373, de 14 de fevereiro de 1975.
§ I? Com a incorporação a que alude este artigo fica a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRATER, subrogada, em todos 'os direitos inerentes ao domínio e posse dos imóveis em
anexo relacionados, e, em conseqüência, investida na condição de mandatária em causa própria, para efeito de promover as medidas necessárias à regularização da respectiva titulação e sua averbação ou transcrição nos registros públicos competentes, com observância, quando for o
caso, dos preceitos contidos no Decreto-lei n? 807, de 4 de setembro de
1969;
§ 2? A Procuradoria da Fazenda Nacionai e o Serviço do Patrimõnio
da União - SPU, prestarão àEmpresa Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Rural - EMBRATERi toda a assistência que for necessária à
regularização dos titulos dominiais dos bens imóveis, objeto da incorporação referida neste artigo.
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Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas·
Angelo Amaury Stábile

o Anexo mencionado neste

Decreto está publicado no

D.a. de

22.1.80.

DECRETO N~ 84.408, DE 21 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Formação de Tecnólogos em Processamento
de Dados, da Sociedade Civil Escola de Administração de Empresas da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n~ 842,de
9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer doConselho Federal de
Educação n~ 1.654/79, conforme consta do Processo n~ 1.783/77-CFE e
255.104/79 do Ministério de Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação de
Tecnólogos em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Sociedade
Civil Escola de Administração de Empresas da Bahia, com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõesem contrário.
Brasília, em 21 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N~ 84.409, DE 21 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre o Grupo-Magistério do
Serviço Civil dos Territórios Federais do
Amapá, de Rondõnie e de Roraima, a que se
refere o artigo 2? da Lei n? 6.550. de 5 de julho de 1978, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 8~ da Lei n~ 6.550, de 5 de julho de 1978,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Grupo-Magistério
Art. 1~ O Grupo-Magistério do Serviço Civil dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, previsto no artigo 2~ da Lei n~
6.550, de 5 de julho de 1978, identificado pelos códigos LT-M-GOO e M-GOO,
abrange categoria funcional a que são inerentes atividades de magistério
de 1~ e 2~ graus de ensino, regular ou supletivo.
Art. 2~ O Grupo-Magistério é constituido pela Categoria Funcional
de Professor de Ensino de 1~ e 2~ Graus, códigos LT-M-G01 eM-GOl,
abrangendo as atividades de preparação e ministração de aulas em diseíplinas, área de estudo ou atividades, avaliação e acompanhamento de atividades discentes, no ensino de 1~ e 2~ liraus, na educação especial e no
ensino pré-escolar.
Art. 3~ As atividades inerentes à categoria funcional de que trata o
artigo anterior são distribuídas em 3 (três) classes, na forma do Anexo,
com as seguintes características:
Classe «C» - Atividades docentes no ensino do 2~ grau, para
as quais é necessária habilitação específica obtida em curso superior de licenciatura plena.
Classe «B» - Atividades docentes no ensino de l~ grau, para
as quais é necessária habilitação específica obtida era curso superior de licenciatura de 1~ grau.
Classe «A» - Atividades docentes no ensino de 1~ grau, até a
4~ série, para as quais é necessária habilitação específica de 2~
grau.
§ 1~ Quando a oferta de profissionais legalmente habilitados para o
exercício não bastar para atender às necessidades do ensino, permitir-se-á
que lecionem, em caráter suplementar e a título precário, os portadores de
diploma de licenciatura de 1~ grau para 'atividades docentes da Clas.
se «C» e os diplomados com habilitação para o magistério ao nivel da
4~ série de 2~ grau para as atividades docentes da Classe «B».
§ 2~ No caso, ainda, de insuficiência ou inexistência de habilitados
na forma especificada no parágrafo anterior, poderão ser aceitos dos
atuais professores outros títulos ou requisitos a serem estabelecidos pelo
Conselho Federal de Educação.
CAPíTULOIJ
Da Composição da Categoría Funcional
Art. 4~ A categoria funcional de que trata este Decreto deverá atender às necessidades de recursos humanos dos Territórios Federais, na
área do Magistério.
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Art. 5? Poderão integrar a Categoria Funcional de Professor de Ensino de I? e 2? Graus, mediante transposição, os atuais ocupantes dos cargos de Professor de Ensino Secundário, Professor de Ensino Industrial
Básico, Professor de Práticas Educativas, Professor de Oficio, Professor
de Ensino Pré-Primário e Primário, Professor Ruralista e Professor Auxiliar do Ensino Primário e os empregos de Professor com Licenciatura
Plena, Professor com Licenciatura Curta, Professor Credenciado, Professor de Ensino Médio, Professor Secundário de Educação Física, Professor Primário de Educação Física, Professor Primário, Professor para o
Ensino Primário, Professor Regente, Professor Regente de Ensino Primário, Professor Auxiliar, Diretor de Unidade Integrada.Diretor de Unidade
Escolar, Professor de Ofício, Professor Ruralista, Monitor de Natação,
Professor Auxiliar de Ensino Primário, Regente de Ensino e Monitor de
Ensino.
§ 1? Somente poderão concorrer. à inclusão nas classes de Professor
de Ensino de 2? Grau ou de Professor de Ensino de 1? Grau «B» e «A» os
servidores titulares de cargos ou empregos relacionados neste. artigo, que,
comprovadamente, se encontrem, na data da publicação deste decreto, ministrando aulas no grau de ensino correspondente a cada uma das referidas classes, ou exercendo funções técnico-administrativas e pedagógicas
no próprio Território.
§ 2? Os servidores que não satisfaçam aos requisitos constantes do
parágrafo anterior poderão concorrer, por opção, a outras categorias funcionais, mediante transformação dos respectivos cargos ou empregos, na
conformidade das normas legais e regulamentares pertinentes, ou integrarão Quadro ou Tabela Suplementares.
§ 3? Para efeito da transposição prevista neste artigo, o desempenho
de cargos ou funções de direção em unidade de ensino ou órgãos com atribuições básicas ligadas à educação e à cultura será considerado como de
. exercício de atividades docentes.
Art. 6? A inclusão dos servidores nas classes da categoria funcional de que se trata far-se-á nos limites da lotação fixada para cada classe,
por ordem rigorosa da classificação dos habilitados no processo seletivo a
que se refere o Capítulo III deste decreto.
Art. 7? A inclusão de servidores a que se refere o artigo anterior somente será processada, em cada Território Federal, após o cumprimento
das seguintes exigências:
.
I- implantação prévia, na respectiva área, da Reforma Administrativa prevista no Decreto-Iei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967;
lI- aprovação da lotação;
IH- comprovação da existência de recursos orçamentários
adequados e suficientes ao atendimento das despesas
decorrentes da medida.
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CAPÍTULO UI
Dos Critérios Seletivos
Art. 8? Os critérios seletivos para a inclusão na categoria funcional
de que trata este decreto, objetivando comprovar a capacidade do servidor com vista ao desempenho das atividades que lhe são inerentes, serão,
basicamente, os seguintes:
. I-ter ingressado, no cargo ou emprego a ser transposto,
em virtude de concurso público;
II- verificação de desempenho, segundo critérios práticos e
objetivos estabelecidos pelo órgão de pessoal do Ministério do Interior, em articulação com as Secretarias de
Educação e Cultura dos Territórios Federais e sob a supervisão e orientação do Departamento Administrativo
do Serviço Público (DASP), para os que não satisfize-'
rem o requisito indicado no item anterior.
Art. 9? A classificação dos habilitados no processo seletivo obedecerá aos critérios fixados pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público, em articulação com o Ministério do Interior e, através deste, com
os Territórios Federais.
CAPÍTULO IV
Do Ingresso
Art. 10. O ingresso na Categoria Funcional do Grupo-Magistério farse-á mediante concurso público, de provas e títulos, em que serão verificadas as qualificações essenciais exigidas para o desempenho das atividades inerentes às classes na forma estabelecida por este decreto.
Parágrafo único. Os concursos a que se refere este artigo serão planejados, organizados e executados pelos órgãos próprios de cada Território Federal, em articulação com o Ministério do Interior sob supervisão
do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 11· O ingresso poderá ocorrer em qualquer das classes
integrantes da categoria funcional de que trata este decreto.

e

CAPÍTULO V
Da Progressão Funcional
Art. 12. A progressão funcional de que trata este decreto ocorrerá da
Classe «A» paraaClasse «B» de Professor de Ensino de I? Grau, obedecento a critérios estabelecidos pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público, em articulação com os órgãos próprios dos Territórios Federais,
através do Ministério do Interior, aplicando-se.no que couber, a legislação e normas do Serviço Civil da União e suas autarquias.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será reservado
1/3 (um terço) das vagas existentes ou que vierem a ocorrer na Classe «B»
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da Categoria Funcional de que se trata, satisfeita a exigência da escolaridade.
CAPÍTDLOVI
Das Disposições Gerais
Art. 13. Não haverá ascensão funcional à categoria integrante do :
Grupo-Magistério.
Art. 14. A inclusão no novo sistema, dos cargos e empregos relacionados no artigo 5~ deste decreto, far-se-á mediante atos do Ministro de
Estado do Interior, ouvido, em cada caso, o Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
Mário David Andreazza

o Anexo mencionado neste Decreto está públícadc no D.O.

de 22.1.80.

DECRETO N? 84.410, DE 22 DE JANEIRO 9E 1980·
I

Dispõe sobre a estrutura básica do Departamento Nacional de Obras Contra· as
Secas - DN.OCS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
. confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, autarquia federal criada pela Lei n~ 4.229, de 1~ de junho de 1963,
vinculada ao Ministério do Interior, tem sede e foro na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, conforme dispõe o art. 63 da Lei (n~ 5.508,
de 11 de outubro de 1968.
Art. 2? A área de atuação do DNOCS compreende os Estados do
Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergípe, Bahía e parte de Minas Gerais, abrangida pelo Polígono das Secas e
caracterizada como região semi-árida do Nordeste, cumprindo-lhe executar a política do Ministério do Interior, no que se refere a:
I - beneficiamento de áreas e obras de proteção contra as
secas e inundações;
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U UI -

irrigação;
radicação de populações em comunidades de irrigantes
e em áreas integradas à reorganização e ao
desenvolvimento agrário. através dos programas especiais de apoio à região semi-árída.línclusíve fomento e
expansão à aquicultura;
IV - subsidiariamente. outros assuntos que lhe sejam cometidos pelo Ministério do Interior. no campo do
saneamento básico. assistência às populações atingidas
por calamidades públicas e cooperação com os Estados
e Municípios.
Art. 3? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS' compõe-se de um Conselho de Administração e de uma Diretoria
Geral.
Parágrafo único. As atribuições do Conselho de Administração estão definidas no Decreto n? 72.423. de 3 de julho de 1973.
Art. 4? Os Õrgãos que integram a estrutura básica da Diretoria
Geral são os seguintes:
I -

Õrgâos de Assistência Direta e Imediata ao DiretorGeral:
1. Gabinete
2. Procuradorra
3. Auditoria
4. Coordenadoria de Comunicação Social
Orgão de Supervisão Executiva:
U
Diretoria Executiva
lU
Orgão de Planejamento. Coordenação e Controle:
Diretoria de Planejamento
IV
Órgãos de Atividades Específicas:
1. Diretoria de Irrigação e Piscicultura
2. Diretoria de Cooperação Rural
V Órgãos de Atividades Auxiliares
1. Diretoria de Administração
2. Departamento de Pessoal
VI Õrgãos Descentralizados
1. Diretorias Estaduais
2. Escritórios de Representação.
Art. 5? As Diretorias Estaduais. em número de nove (9). terão as seguintes sedes e áreas de atuação:
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1~ Diretoria Estadual, sede na cidade de Teresina (PI) e
atuação em todo o Estado do Piauí;
II
2~ Diretoria Estadual, sede na cidade de Fortaleza (CE)
e atuação em todo o Estado do Ceará;
III - 3~ Diretoria Estadual, sede na cidade de Recife (PE) e
atuação em todo o Estado de Pernambuco;
IV _ 4~ Diretoria Estadual, sede na cidade de Salvador (BA),
e atuação em todo o Estado da Bahia;
V - 5~ Diretoria Estadual, sede na cidade de Natal (RN) e
atuação em todo o Estado do Rio Grande do Norte;
VI
6~ Diretoria Estadual, sede na cidade de João Pessoa
(PB) e atuação em todo o Estado da Paraíba;
VII
7~ Diretoria Estadual, sede na cidade de Palmeiras dos
Índios (AL) e atuação em todo o Estado de Alagoas;
VIII
8~ Diretoria Estadual, sede em Aracaju (SE) e atuação
em todo o Estado de Sergipe;
IX
9~ Diretoria Estadual, sede em Montes Claros (MG) e
atuação em parte do Estado de Minas Gerais, compreendida no Poligono das Secas.

I

Art. 6? Os Escritórios de Representação serão em número de 2
(dois), com sede, respectivamente, em Brasília (DF) e São Paulo (SP).
Art. 7? A Diretoria Executiva tem por finalidade orientar, coordenar e supervisionar os Órgãos de Planejamento, Coordenação e Controle;
de Atividades Específicas; de Atividades Auxiliares e as Diretorias Estaduais, bem como assegurar o funcionamento eficiente e harmônico do
DN.OCS.
Art. 8? O Gabinete tem por finalidade assistir o Diretor-Geral em
sua representação política e social, bem como prestar-lhe o necessário
apoio administrativo.
Art. 9? A Procuradoria tem por finalidade orientar, supervisionar e
coordenar as atividades de natureza jurídica e promover a defesa dos interesses do DNOCS, nas esferas judicial. e administrativa.
Art. 10· A Auditoria tem por finalidade prestar assistência ao
Diretor-Geral no cumprimento das normas de administração contábil e financeira, bem como orientar e fiscalizar a sua aplicação, em conformidade com as diretrizes da Secretaria de Controle Interno do Ministério do
Interior.
Art. 11. A Coordenadoria de Comunicação Social tem por finalidade
promover, coordenar, executar e avaliar a política de comunicação social,
no âmbito do DNOCS, em articulação com a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério do Interior.
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Art. 12. A Diretoria de Planejamento tem por finalidade desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa, processamento eletrônico de dados e documentação, bem como
prestar assistência direta ao Diretor-Geral na elaboração dos planos plurianuais de desenvolvimento e dos programas anuais de trabalho.
Art. 13. A Diretoria de Irrigação e Piscicultura tem por finalidade
coordenar, supervisionar e orientar as atividades inerentes à elaboração
de projetos do desenvolvimento rural integrados de áreas irrigadas, de
execução de obras e de exploração e manutenção dos projetos de irrigação, de fomento e expansão da aqüicultura, bem como desenvolver as pesquisas tecnológicas aplicadas aos programas do DNOCS.
Art. 14· A Diretoria de Cooperação Rural tem por finalidade coordenar, supervisionar e orientar a elaboração de estudos e projetos, a prestação de serviços e execução de obras de apoio ao desenvolvimento do semi- '
árido.
Art. 15· A Diretoria de Administração tem por finalidade dirigir e
controlar os serviços relacionados com a administração financeira, de patrimônio, de material e de atividades auxiliares.
Art. 16· O Departamento de Pessoal, Órgão Seccional do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, tem por finalidade
controlar e executar as atividades concernentes à administração de pessoal.
Art. 17. As Diretorias Estaduais têm por finalidade executar os planos de estudos, obras, implantação e exploração de projetos de irrigação,
bem como executar e desenvolver programas especiais de valorização rural, inclusive o fomento à piscicultura, diretamente ou sob regime de cooperação.
Art. 18. Aos E scritórios de Representação compete representar o
DNOCS nas respectivas áreas de jurisdição nos ·limites e condições fixados pelo Diretor-Geral.
Art. 19. A estruturaoperativa dos órgãos relacionados no artigo 4?
deste decreto será estabelecida em Regimento Interno aprovado pelo Ministro de Estado do Interior, de acordo com o disposto no artigo 6? do Decreto n? 68.885, de 6 de julho de 1971, e no artigo 31 do Decreto n? 83.839, de
13 de agosto de 1979.
Art. 20. O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS será dirigido por Diretor-Geral; a Diretoria Executiva, por Diretor .Executivo; as Diretorias, por Diretor; a Procuradoria, por
Procurador-Geral; a Coordenadoria por Coordenador; os Escritórios de
Representação e o Departamento por Chefe, cujos cargos ou funções serão providos na forma da legislação pertinente.
Art. 21· Os cargos em comissão e as funções de confiança atualmente existentes ficam mantidos até que sejam adaptados à nova estrutura
estabelecida neste decreto.
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Art. 22. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto n? 73.159, de 14 de novembro de 1973, e demais disposições em contrário.
Brasília-DF, 22 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Márío David Andreazza
DECRETO N? 84.411, DE 22 DE JANEIRO DE 1980
Altera o Decreto n? 75.569, de 7 de abril
de 1975, que dispiJe sobre a estrutura básica
da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens 11 e V, da .Const.ituição,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 2?, 3?, 16, 18, 25,26,27,28 e 29, do Decreto n?
75.569, de 7 de abril de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? Para cumprimento de suas finalidades conta a CNEN com
a seguinte estrutura básica:
I
Órgão Colegiado
Comissão Deliberativa (CD)
11
Órgãos Executivos
1. Presidência (PR)
1.6 - Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)

2. Diretoria Executiva I
3. Diretoria Executiva 11

.

4. Diretoria Executiva 111
4.1 - Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD)
4.2 - Instituto de Energia Nuelear (IEN)
111 - Órgãos Regionais
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Art. 3? A Comissão Deliberativa (CD), órgão de deliberação coletiva e normalização da Comissão Nacional de Engenharia Nuclear, é constituída por 5 (cinco) membros, um dos quais será o Presidente da Autarquia.
§1? Os membros da Comissão Deliberativa serão nomeados pelo
Presidente da República de acordo com a legislação.
§ 2? Os Diretores Executivos, em número de 3 (três), serão designados pelo Presidente da Autarquia, dentre os membros da Comissão Deliberativa.
«Art. 16. À Coordenadoria de Comunicação Social compete:

.................................................................
«Art. 18. Ao Departameno de Pessoal compete as atividades de gestão, execução, supervisão, controle, orientação e pesquisa de assuntos
concernentes à administração de pessoal na área da CNEN».
«Art. 25. Ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria compete:
I - realizar pesquisas e desenvolver técnicas de proteção radiológica e dosimetria, bem como cooperar com instituições existentes no Pais
com objetivos afins;
U - executar medidas de controle interno e externo em proteção ra.
diológica de competência da CNEN;
UI - colaborar com entidades de ensino médio e superior na formação de recursos humanos em proteção radiológica e do simetria;
IV - executar serviços técnicos nos setores de proteção radiológica
e dosímetría:
Art. 26· Ao Instituto de Engenharia Nuclear compete:
J '- realizar pesquisa no campo de energia nuclear, bem como
cooperar com instituições existentes no País com objetivos afins;
U - colaborar na formação de recursos humanos nos setores relativos à energia nuclear;
lU - participar no desenvolvimento de técnicas e processos na área
de segurança nuclear;
IV - participar nas medidas de controle de competência da CNEN;
V - executar serviços técnicos em áreas de competência da CNEN;
Art. 27.· Ao Departameno de Administração compete exercer as atividades de organização, coordenação, direção, controle e execução relativas às áreas de finanças, material, patrimônio, serviços gerais, publicações, comunicações e arquivo e outras que lhe sejam atribuídas.
Art. 28. Aos Distritos compete exercer a supervisão e a fiscalização
de atividades cujo controle seja da competência da CNEN, bem como representar regionalmente a Autarquia.
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Parágrafo úníco. Os Distritos serão' no máximo 30 (trinta) podendo
ser instalados, alterados e extintos mediante Portaria do Presidente da
Autarquia.
"
Art. 29. A organização e a competência dos órgãos referidos no art.
2?, bem como as atribuições do pessoal, serão estabelecidas em regimento
aprovado pelo Ministro de Estado das Minas e Energia, observado o disposto na legislação em vigor.»
Art. 2? O artigo 29 do Decreto n? 75.569, de 7 de abril de 1975:'passaa
ser 30 com a redação original.
.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1980"159? da Independência e 92? da República.

roxo

FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.412, DE 22 DE JANEIRO DE 1980
Fixa o valor da Bolsa Especial do Alu·
no Monitor, instituída pelo Decreto nf
66.316, de 13 de março de 1970.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O valor da Bolsa Especial do Aluno Jl,ionitor, instituida pelo
. Decreto n? 66.315, de 13 de março de 1970, alterado pelo Decreto n? 68.771,
de 17 de junho de 1971, passa a ser de Crs 2.000,00 (dois mil cruzeiros), a
partir de I? de março de 1980.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
'OAO FIGUEIREDO
~. Portella
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DECRETO N? 84.413, DE 22 DE JANEIRO DE 1980
Autor1za o funcionamento, em regime
especial, dos cursos de Estudos Sociais, de
Ciências e Letras e de Pedagogia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Santo Ãngelo, Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? '5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 1.645/79, conforme consta do Processo n? 5.255/76-B-CFE
e 255.158/79 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento, em regime especial, pelo
prazo de 3 (três) anos, dos cursos de Licenciatura de curta duração em Estudos Sociais, em Ciências e em Letras e de Pedagogia, com habilitações
em Magistério, em Orientação Educacional, em Administração Escolar e
em Supervisão Escolar a serem ministrados pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Santo Ângelo, mantida pela Fundação Missioneira
de Ensino Superior, com sede na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÂO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.414, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Veda a exigência de requerimentos para
a concessão de direitos e vantagens a servidores na Administração Federal direta e autarquias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itenslII e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização, e
Considerando que a concessão de direitos ou vantagens aos servidores públicos, que tenham por origem assentamentos funcionais ou atos
administrativos a que se vinculem, deve constituir iniciativa da Administração e não do servidor beneficiário;
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Considerando, em conseqüência, que a exigência de requerimentos
para a concessão ou cancelamento desses direitos ou vantagens contraria
os objetivos de agilização e simplificação dos procedimentos administrativos e sobrecarrega setores administrativos,

DECRETA:
Art. I? Não será exigido requerimento para a concessão, nos órgãos
da Administração Federal direta e nas autarquias, dos seguintes direitos
e vantagens:

I
H
IH
IV

auxílio-doença;
gratificação adicional
ajuda de custo;
férias.

por

tempo

de

serviço;

Art. 2? Fica dispensada a exigência:
I
de requerimento para o cancelamento de cotas de salárie-família: e
H
de revalidação de despachos concessórios de licenças
especiais, bem como a de que os peníodos inferiores a 6
(seis) meses devam ter início e término dentro do mesmo
ano civil.
Art. 3? O auxílio-doença será concedido automaticamente e após
cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença por doença especificada em lei e até a reassunção do servidor ou a publicação do ato da
aposentadoria por invalidez.
Art. 4? A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida automaticamente com efeitos a contar da data em que o funcionárío
completar o tempo de serviço público computável e exigido para tal fim,
vedado o apostilamento dessa concessão no título do funcionário.
Art. 5? A concessão de ajuda de custo terá origem no próprio ato
que determinar o deslocamento, de ofício, do servidor.
Art. 6? As férias serão concedidas automaticamente, com base em
escala de afastamentos que atenda basicamente ao interesse da Administração e, quando possível, às preferências do servidor.
Art. 7? O cancelamento de cotas de salárió-família far-se-á à vista
dos registros efetivados quando da concessão.
Parágrafo único Na ocorrência de qualquer evento que determine o
cancelamento da cota antes do transcurso do prazo previsto para sua manutenção, a comunicação feita pelo funcionário que estiver recebendo o
beneficio será bastante para o seu cancelamento automático.
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Art. 8? A exigência de que os requerimentos de servidores sejam
encaminhados através de sua chefia imediata considerar-se-á atendida
com a simples aposição do visto e assinatura do seu titular.
Art. 9? As unidades de pessoal dos órgãos e entidades referidos no
artigo I? tomarão as providências necessárias a que a efetivação do disposto no mesmo artigo ocorra até o dia 30 de junho de 1980.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Hélio Beltrêo
DECRETO N? 84.4151 DE 23 DE JANEIRO DE 1980
. Outorga concessão à Rádio Ribamar
Ltda. para estabelecer uma estação dereâiodifusão sonora em onda média de âmbito
regional, na cidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV, .letra
"a", da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
12.534/78 (Edital n? 88/78),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Ribamar Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n. o 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Píndaré-Mírim, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinada dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2. o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIG UEIREDO

H. C.Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 24/01180
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DECRETO N? 84.416, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Oássa a concessão outorgada à Rádio
Cultura Rio Grandense Ltda .. para estabelecer, na cidade de Pau dos Ferros, Estado do
Rio Grande do Norte, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de 4mbito regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8? item XV, letra a,
da Constituição, nos termos do artigo 60, letra b, da Lei. n?· 4.117, de 27
de agosto de 1962, com a redação dada pelo artigo 3.. do Decreto-lei ......
236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 28.043176,
DECRE'PA:
Art. 1.' Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
81.459, de 20 de março de 1978, publicado no Diário Oficial da União de 21
subseqüente, à Rádio Cultura Rio Grandense Ltda. para estabelecer, na
cidade de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, uma estação
de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, nos termos do
artigo 64, letra f, da Lei In? 4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação
dada pelo artigo 3.' do Decreto-lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, por
infringência do artigo 34 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
'
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos
DECRETON.' 84.417, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Jornal Brasil Central
S.A., transferida ao Governo do Estado de
Goiás para, através do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado CERNE, executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de émbito regional,
na cidade de Goíéuie, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8.? item XV·, .letra
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«a», da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de junho de 1972, tendo em vista o que consta do Processo MC n? 718/74
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com O artigo 33, § 3?, da Lei
n.. 4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de
1973, a concessão outorgada à Rádio Jornal Brasil Central S.A., pelo Decreto n? 27.112, de 29 de agosto de 1949,public·adonoDiárioOficialdaUnião
de 6 de outubro do mesmo ano, e transferida pelo Decreto n? 53.986, de
26 de junho de 1964, publicado no Diário Oficial da União de 13 de agosto
do mesmo ano, ao Governo do Estado de Goiás para, através do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado - CERNE, execntar na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus regulamentos e. cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2. o O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através de Portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro .de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos
DECRETO N? 84.418, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Emissora Rio São Francisco
Ltda. para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Penedo, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8? item XV, letra a,
da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de junho de 1972, tendo ernvista o que consta do Processo MC n? 25.687/75,
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DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com O artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto lli?· 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 7 de dezembro de 1975, a concessão outorgada pelo Decreto n?' 56.756, de 20 de agosto de 1965, publicado no Diário Oficial da União de 24 subseqüente, à Emissora Rio São
Francisco Ltda., para executar na cidade de Penedo, Estado de Alagoas,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2. o O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através de portaria, as características técnicas segundo as quais dever ser
executado o serviço objeto desta renovação,- bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos
DECRETO N? 84.419, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior .em favor
da Secretaria-Geral! o crédito suplementar
no valor de Cr$ 815.000.000,OO,p8ra reforço
de dotação consignada no vigente Orçamen-

to.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no
artigo t. da Lei n:'?: 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art.~? Fica aberto ao Ministézis do
Interior" em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 815.000.000,00 (oitocentos e quinze milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
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Art. 2. o Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçament ria indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de janeiro de 1980;. ·.159~ da Independência e 92~ da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Delfim Netto,

o Anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.a. de 24/01/80
DECRETO N~ 84.420, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor
da Secretaria-Geral, o crédito suplementer
no valor de Cr$ 73.360.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuiçãoque lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7~. da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério' do Interior, em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 73.360.000,00 (setenta e três milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação, orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de janeiro de 1980; 159.~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Delfim Netto

o Anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.a. de 24/01/80
\
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DECRETO N? 84.421, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Abre ao Fu.ndo Nacional de Desenvolvimento o eeédito su.plementar no valor de
Cr$ 9.000.000.000,OO,para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúaLtcA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no
artigo '1-?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento -Recursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 9.000.000.000,00 (nove
bilhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? . Os recursos necessários à execução do disposto no artigõ
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de janeiro de 1980;. 159?, da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
Delfim Netto

o

Anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 24/01/80 e retificado no
de 28/1/80

D.a.

DECRETO N? 84.422, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Estabelece área de proteção psre fonte
de água mineral.

O PRESIDENTE DA REPÚaLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 12 do
Decreto-lei n? 7.841, de 08 de agosto de 1945 (Código de Aguas Minerais),
e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n? 137/51,
DECRETA:
Art. 1? Fica estabelecida uma área de proteção de 49,42 ha, para
fonte de água mineral situada no Distrito e Municipio de Poços de Caldas,
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Estado de Minas Gerais, a que se refere o Manifesto n~ :1.048, de 16 de
abril de 1942, tendo por titular Águas Minerais de Minas Gerais S.A. HIDROMINAS.
Parágrafo único A mencionada área de proteção é delimitada por
um polígono, que tem um vértice a 353,50 m, no rumo verdadeiro 45'
SW, do ponto de surgêncía da fonte Pedro Botelho e os lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 500 m-N, 500
m-E,212 m-S, 480 m-E, 550 m-W, 212 m-N, 480 m-W.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(DNPM n~ 137/51)
Braslha, 23 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.423, DE 23 DE JANEIRO DE 1980

e

de

Estabelece área de proteção para fonte
mineral.

sgue

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 12 do
Decreto-Lei n~ 7.841, de 8 de agosto de 1945 (Código de Águas Minerais), e
tendo em vista o que consta do Processo DNPM n~ 3.641/40,
DECRETA:
Art. 1~ Fica estabelecida uma área de proteção de 0,9617ha, para a
fonte de água mineral situada no Distrito e Município de Itaparica, Estado da Bahia, a que se refere o Decreto n~ 23:784, de 6 de outubro de 1947,
retificado pelo Decreto n~ 24.027, de 11 de novembro de 1947, é pelo Decreto n~ 83.014, de 11 de janeiro de 1979, tendo por titular Etelvina Cavazza
de Andrade, cujos direitos estão averbados em nome da Empresa de
Águas Minerais Itaparica S.A.
Parágrafo único A mencionada área de proteção é delimitada por
um polígono, que tem um vértice a 300m, no rumo verdadeiro de
12'04'SW, do canto SE do prédio do Grupo Escolar local e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; 79,54mN, 46,72m-E, 28,30m-S, 50m-E, 170m-S, 138,60m-26'04'NW, 36,27m80'53'SW.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua" publicação
(DNPM n~ 3,641/40)
Brasília, 23 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.424, DE 23 DE JANEIRO DE 1980
Altera o Decreto n? 83.023, de 11 de janeiro de 1979.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei R? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n~
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 632179, conforme consta do Processo n? 230179CFE e 225.712179 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. l.? Fica alterado o artigo 1. do Decreto n? 83.023, de 11 de
janeiro de 1979, que passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? É concedido reconhecimento aos cursos de Comu. nicação Visual e de Educação Artística, licenciaturas de I? grau
e plena com habilitações em Artes Plásticas e em Desenho, ministrados pela Faculdade de Artes Plásticas e Comunicações Farias
Brito, mantida pela Associação Paulista de Educação Cultura,
com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo".
Art. 2. o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de janeiro de 1980; 159 da Independência e 92 da
República.
'
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.425, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Cria Grupo Especial na Comissão Nacional de Energia, e dá outrasprovidênCÍas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no Uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É criado, na Comissão Nacional de Energia, Grupo Especial com a finalidade de acompanhar e coordenar a execução de planos,
projetos e programas aprovados pelo Presidente da República, mediante
proposta da mesma Comissão.
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Art. 2? O Grupo Especial será dirigido por um Coordenador nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Vice-Presidente (la
República.
Parágrafo único. Integrarão ainda o Grupo Especial, na qualidade
de assessores, 4 (quatro) cidadãos de reputação ilibada e notório saber no
campo da energia, nomeados pelo Presidente da República.
Art. 3? O Grupo Especial terá suas atividades reguladas de conformidade com normas específicas.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.426, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a estrutura básica do Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Departamento Nacional de Obras de Saneamento DNOS, autarquia federal criada pela Lei n? 4.089, de 13 de julho de 1962,
com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, vinculada ao Ministério do Interior, tem por finalidade executar a política nacional de saneamento ambiental, em áreas
rurais e urbanas, e especificamente:
I - estabelecer normas e especificações para a elaboração de projetos, a realização de obras e a operação e conservação de serviços, bem como promover ou elaborar estudos e projetos, orientar, fiscalizar, executar
e controlar, direta ou indiretamente, obras, serviços e outros
empreendimentos de saneamento ambiental, tanto rural como urbano,
compreendendo fundamentalmente:
a] proteção contra secas e inundações;
b] regularização de regimes de cursos de água;
c) recuperação de áreas e melhoria das condições naturais;
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d) controle de erosão;
e) irrigação e valorização hidroagricola;
f) sistemas de abastecimento de água, de esgotos pluviais e sanitários;
g) combate à poluição na orla maritima e em massas e cursos de água.
H - opinar, na qualidade de órgão técnico, sobre estudos.projetos,
obras, serviços e outros empreendimentos relacionados com os assuntos
de sua competência;
IH - desenvolver atividades de saneamento ambiental em regime de
cooperação com os Estados, Distrito Federal, Territórios Federais, Municípios e entidades da Administração Indireta;
IV - conceder, controlar e fiscalizar, direta ou indiretamente, permissão para a extração de areia em rios, canais e outros cursos de água;
V - zelar pelo cumprimento da legislação, dos regulamentos,
normas e especificações relacionadas com as atividades compreendidas
no âmbito de seus objetivos.
Art. 2? O Departamento Nacional de Obras de Saneamento DNOS compõe-se de um Conselho de Administração e de Unidades Executivas.
Parágrafo único. O Conselho de Administração, de que trata este
artigo, criado pelo Decreto n? 66.882, de 16 de julho de 1970, terá suas atríbuições definidas em normas de funcionamento próprias.
Art. 3? As Unidades Executivas são as seguintes:
I - Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao DiretorGeral:
1. Gabinete
2. Procuradoria
3. Auditoria
4. Coordenadoria de Comunicação Social.
n - Órgão de Planejamento:
1. Diretoria de Planejamento
IH - Órgãos de Atividades Auxiliares
L Diretoria de Administração
2. Departamento de Pessoal.
IV - Órgãos de Atividades Específicas
1. Diretoria de Estudos e Projetos
2. Diretoria de Saneamento
3. Diretoria de Programas Especiais.
V - Órgãos Descentralizados:
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1. Diretorias Regionais
2. Escritório de Representação.
Art. 4? As Diretorias Regionais, em número de 15 (quinze), terão as
seguintes sedes e áreas de atuação:
I - I? Diretoria Regional - sede na cidade de Manaus-AM
e área de atuação nos Estadosdo Acre e Amazonas e
nos Territórios Federais de Rondônia e Roraima;
II - 2? Diretoria Regional- sede na cidade de Belém-P A e
área de atuação no Estado do Pará e Território Federal
do Amapá;
III - 3? Diretoria Regional - sede na cidade de São Luis-MA
e área de atuação nos Estados do Maranhão e Piauí;
IV - 4? Diretoria Regional - sede na cidade de Fortaleza-CE
e área de atuação nos Estados do Ceará e Rio Grande do
Norte;
V - 5? Diretoria Regional - sede na cidade de Recife-PE e
área de atuação nos Estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco e Território Federal de Fernando de Noronha;
VI - 6? Diretoria Regional - sede na cidade de Salvador-BA
e área de atuação nos Estados da Bahia e Sergipe;
VII - 7? Diretoria Regional - sede na cidade de Vitória-ES e
área de atuação no Estado do Espírito Santo;
VIII - 8? Diretoria Regional - sede na cidade do Rio de
Janeiro-RJ e área de atuação no Estado do Rio de Janeiro;
IX - 9? Diretoria Regional - sede na cidade de Belo
Horizonte-MG e área de atuação no Estado de Minas
Gerais;
X - lO? Diretoria Regional - sede na cidade de Goiânia-GO
e área de atuação no Estado de Goiás e no Distrito Federal;
XI - lI? Diretoria Regional - sede na cidade de Campo
Grande-MS e área de atuação nos Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul;
XII - l2? Diretoria Regional - sede na cidade de São PauloSP e área de atuação no Estado de São Paulo;
XIII - l3? Diretoria Regional - sede na cidade de Curitíha-Pft
e área de atuação no Estado do Paraná;
XIV - l4? Diretoria Regional - sede na cidade de Florianópolís-SC e área de atuação no Estado de Santa Catarí-
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15~ Diretoria Regional sede na cidade de Porto
Alegre-RS e área de atuação no Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. Por proposta do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, justificada a conveniência e mediante
portaria do Ministro de Estado do Interior, poderão ser mudadas as sedes
ou alteradas as áreas de atuação, previstas neste artigo.
Art. 5? O Escritório de Representação será sediado em Brasília,
Distrito Federal.
Art. 6? O Gabinete tem por finalidade assistir o Diretor-Geral' em
sua representação política e social, prestar apoio administrativo ao Conselho de Administração e desenvolver outras atividades que lhe forem
atribuidas pelo Diretor-Geral.
Art. 7? A Procuradoria tem por finalidade prestar assessoramento
jurídico ao Diretor-Geral e aos órgãos que compõem as unidades executivas e promover a defesa dos interesses do DNOS, nas esferas judiciária e
administrativa.
Art. 8? A Auditoria tem por finalidade prestar assistência ao
Diretor-Geral no cumprimento das normas de administração contábil e
financeira, bem como orientar e fiscalizar a sua aplicação, em conformídade com as diretrizes da Secretaria de Controle Interno do Ministério do
Interior.
Art. 9? A Coordenadoria de Comunicação Social, órgão seccional
do Sistema de Comunicação Social do Poder Executivo, tem por
finalidade planejar, promover e coordenar as atividades de comunicação
social, no âmbito do DNOS.
Art. 10· A Diretoria de Planejamento, órgão seccional do Sistema de
Planejamento Federal, tem por finalidade desenvolver as atividades de
. Planejamento, Orçamento, Modernização Administrativa e Informática.
Art. 11. A Diretoria de Administração, órgão seccional do Sistema
de Serviços Gerais-SISG, tem por finalidade gerir e executar as
atividades de serviços gerais, bem como as de administração patrimonial,
financeira e contábil.
Art. 12. O Departamento de Pessoal, órgão seccional do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, tem por finalidade gerir e executar as atividades de cadastro e lotação, de classificação e retribuição de cargos e empregos, de legislação de pessoal, de recrutamento e
seleção, de aperfeiçoamento e de assistência médico-social.
Art. 13. A Diretoria de Estudos e Projetos tem por finalidade
planejar, coordenar e controlar a execução das atividades relativas a estudos e pesquisas necessários à elaboração e desenvolvimento de anteprojetos e projetos para a execução de obras e serviços de saneamento amo
biental.
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Art. 14· A Diretoria de Saneamento tem por finalidade planejar,
coordenar e controlar a execução das atividades relativas a obras e
serviços de saneamento ambiental.
Art. 15· A Diretoria de Programas Especiais tem por finalidade
planejar, coordenar, administrar e acompanhar a execução dos
programas especiais de desenvolvimento, de que participe o DNOS.
Art. 16· As Diretorias Regionais têm por finalidade planejar, coordenar e controlar a execução das atividades relativas à construção.]
fiscalização, operação e manutenção de serviços e obras de saneamento
ambiental, dentro de suas respectivas áreas de atuação.
Art. 17, O Escritório de Representação tem por finalidade representar o DNOS, na Capital da República, nos limites e condições fixados pelo

Diretor-Geral.
Art. 18. As unidades executivas do DNOS, integrantes de sistemas,
sem prejuízo de suas subordinações ao Diretor-Geral do órgão, estão
sujeitas à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica dos respectivos órgãos setoriais e centrais dos sistemas instituídos pela Administração Federal, de acordo com o § I? do artigo 30, do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 19" O Departamento Nacional de Obras de Saneamento DNOS será dirigido por Diretor-Geral; as Diretorias e o Departamento de
Pessoal, por Diretor; as Diretorias Regionais, por Diretor-Regional; a
Procuradoria, por Procurador-Geral; a Coordenadoria de Comunicação
Social, por Coordenador; o Gabinete, a Auditoria e o Escritório de Representação, por Chefe, cujos cargos ou funções serão providos na forma da
legislação pertinente.
Art. 20· Serão fixadas em regimento interno' a ser aprovado pelo
Ministro de Estado do Interior, nos termos do Decreto n? 68.885, de 06 de
julho de 1971, a estruturação dos órgãos a que se refere o artigo 3? deste
Decreto, a competência das unidades que os integram e as atribuições de
seus dirigentes.
Art. 21 Este Decretoêntrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Fica revogado o Decreto fi? 72.872, de 03 de outubro de 1973,
e demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

roxo FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
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DECRETO N? 84.427 DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Altera os preços mínimos de . feijão e
amendoim.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o constante
no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Ficam reajustados, de acordo com as tabelas anexas, os
preços mínimos de feijão e amendoim, da safra 1979/80, aprovados pelo
Decreto n? 84.117, de 24.10.79, e de feijão, da safra de 1980, aprovado pelo
Decreto n? 84.385, de 09.01.80.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
roxo FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
As Tabelas .mencionadas neste Decreto

~stão

publicadas no D.O de 25.01.80

DECRETO N? 84.428, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada it. passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, no
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item HI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151,letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.510178,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faíxa de 100 (cem) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 230 kv, circuito duplo, a ser estabelecida entre as subestações de
Balbina, seccionadora e Manaus I, respectivamente nos Municípios de
Itapíranga e Manaus, Estado do Amazonas, cujos projeto e planta de
situação n? BAL-81-B-3025 foram aprovados por ato do Diretor da Díví-
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são de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.510/78.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A. - ELETRONORTE a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que
trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. - ELETRONORTE, para o fim indicado, a qual compreende
o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão através de prédio serviente, desde Que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso gozo das mesmas ao Que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de-elevado
porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
ELETRONORTE poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re. vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

e

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.429, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto no
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art. 151, letra "c" do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 702))90/79,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de· utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão, em 138 kv, circuito duplo, partindo da
estrutura n? 18-2 da linha de transmissão, que interliga as subestações Piracicaba e Piracicamirim até a subestação de Saltinho, nos Municipios de
Piracicaba e Rio das Pedras, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta
de situação n? BX-D 11.142 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.090/79.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz . CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL,'para o fim indicado,:a qual compreende e direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o usd e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência. da prátira, dentro
-das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou Ih l"~em danos, incluídos entre eles os de erguer construçôes ou fazer pi
. de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CP} L .
promover, em JUÍzo, as medidas necessárias à constituição da sei ,
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.430, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada â passagem de
linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - GEMIG. no Estado
de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 704.226178,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138Kv, circuito duplo, a ser. estabelecida entre a subestação de Lafaiete e a subestação Recebimento, de propriedade particular da Aço Minas Gerais SI A - AÇOMINAS, nos Municípios de Conselheiro Lafaiete
e Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação n? E·667-P-00,\foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 704. 226178.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais SI A.
- CEMlGi a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único', Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro
das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantaçôes de elevado
porte.
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Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais S/A. - 'CEMIG"
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho.
DECRETO N? 84.431, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidil.o administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas de Mi·
nas Gerais SiA. - GEMIG, no Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.360/79,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
69 kV, a ser estabelecida, entre as subestações Manga I e Manga lI, no
Municipio de Manga, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de
'situação CT 020/78 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de Águas
e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.360/79.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
- CEMIG, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas
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Gerais SIA. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suaspossíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão, através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único, Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4~ A Centrais Elátriças de Minas Gerais SIA -CEMIG.,
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da '
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrári0;8
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e'92~ da República.

roxo

FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N~ 84.432, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituiçêo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissãO da Centrais Elétricas de Mi·
nas Gerais S/A. - CEMIG, no Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n~ 702.014179;
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo como eixo, a linha de transmissão, em
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69 kv, a ser estabelecida, entre as subestações de Arcos e Lagoa da Prata,
nos Municípios de mesmo nome, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e
planta de situação ri? 11.160-EL-09, foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.014179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais SI A~
CEMIQ, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a convemencia da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas Gerais SI A. - CEMIq, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção -da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possrveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda; o
acesso á àrea da servidão através de prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos,
incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de
elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais SI A - CEMIG,I
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituíçao da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.433, DE 24 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem de linhas de transmis.sãQ. d~ __ Centrais ~létrica~
do Norte do Breeil S.A./- ELETRONOIl!TE.
no estado de Mâto Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.246179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terras situadas nas
faixas variáveis de 40 a 45 (quarenta a quarenta e cinco) metros de largura, tendo como eixo as linhas de transmissão, em 230 xv, segundo circuito
simples, a serem estabelecidas entre a subestação Couto de Magalhãessubestação de Rondonópolis, e subestação de Rondonópolis-subestação
de Coxípó, respectivamente nos Municípios de Alto Araguaia, Rondonópolis e Cuiabá, Estado de Mato Grosso, cujos projetos e plantas de situação n?s CMG-RD-0300 l' CMG-RD-0200 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento
·N acíonah de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.246179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A.- ELETRONORTE,a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de transmissão de que
trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. - ELETRONORTE, para o fim indicado, a qual compreende
o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terras atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, in-
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cluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
ELETRONORTE, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.434, DE 25 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre os gravames e restrições a
que fica sujeita a importação dos produtos
especificados no Nono Protocolo Adicional
do Ajuste de Complementação n? 10, sobre o
setor de máquinas de escritório, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lI\, da Constituição, [e
considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso N acionaI através do Decreto Legislativo n? 1, de 03 de fevereiro de 1961, prevê no seu Artigo 16 a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
'considerando que, de acordo com o artigo 2? do Ajuste de
Complementação n? 10, sobre o setor de máquinas de escritório, posto em
vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 68.156, de 02 de fevereiro de 1971, os governos do Brasil, Argentina e México poderão ampliar o setor industrial
abrangido pelo Ajuste;
considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina e México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu,
no dia 07 de dezembro de 1979, o Nono Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 10, sobre o setor de maquinas de escritório;
considerando que aquele Protocolo Adicional, segundo dispõe seu
artigo 4?, deverá entrar em vigor a partir do dia 03 de fevereiro de 1980;
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DECRETA:
Artigo 1~ A partir de 03 de fevereiro de 1980, ficam incorporadas ao
Ajuste de Complementação n~ 10, sobre o setor de máquinas de escritório,
os produtos relacionados no artigo 1~ do Anexo único deste Decreto.
Artigo 2~ A importação dos produtos especificados no Protocolo
Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina, México e dos
países de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador,
e Paraguai. fica sujeita aos gravames e às restrições não tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas as c1áusuias e condições
estabelecidas no citado Protocolo.
Artigo 3~ O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
Artigo 4~ A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n~ 52.097, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n~ 60.987"de 11 de julho de 1967, acompanhará,!atravésdaCarteira
de Comérico Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 5~ O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
Ernane Gelvêes

o Anexo mencionado neste Decreto está publicado no

no

D.a.

D.O. de 28·1·80 e republícado

de 30·1·80.

DECRETO N~ 84.435, DE 25 DE JANEIRO DE 1980
Incorpora ao Ajuste de ComplementaçiJo n? 16. sobre podutos das indústrias
químicas derivadas do petróleo, os produtos
que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81. item II~. da Constituição, e
considerando que o Tratado de Montevidéu. que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio. firmado pelo Brasil em 1~ de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto'
legislativo n~ L,! de 103 de fevereiro deI961,prevê, no seu artigo lê, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
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considerando que, de acordo com O artigo 2? do Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto 68.541, de 26 de abril de
1971, os Governos do Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela poderão ampliar o setor industrial abrangido pelo mencionado ajuste;
considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina, Chile,
México e Venezuela, com base nos dispositivos acima citados, assinaram,
em Montevidéu, a 7de dezembro de 1979, o Vigésimo Oitavo Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo;
considerando que, em cumprimento ao disposto no artigo I? da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução n? 416, de 4 de janeiro de 1980, declarouasdisposiçõesdoreferidoProtocolo Adicional compatível com os princípios e objetivos gerais do Tratado;
considerando que, segundo dispõe o seu artigo 3?, o mencionado Protocolo Adicional deverá entrar em vigor trinta dias após declarada sua
compatibilidade com os princípios e objetivos do Tratado,
DECRETA:
Artigo I? A partir de 3 de fevereiro de 1980, ficam incorporados ao
Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas
derivadas do petróleo, os produtos relacionados no artigo I? do Anexo
único deste Decreto.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto no presente Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de janeiro de 1980; 159? da Indepenndência e 92? da Bepública.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
Ernane Galvêas
O Anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 28·1·80 e republícado
no de aO-01-80
.
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DECRETO N? 84.436, DE 28 DE JANEIRO DE 1980
Dá. nova redação a dispositivo do Decre-

to n? 77.919, de 25 de junho de 1976, que regulamenta a Lei n? 6.265, de 19 de novembro de
1975, Lei do Ensino do Exército.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O § I? do Art. 33 do Decreto n?77.919, de 25 de junho de 1976,
alterado pelo Decreto n? 82.724, de 23 de novembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.33
.

............................................................... .
§ I? - Só poderá concorrer à seleção para matricula o oficial que ti-

ver, referidos a 01 de março do ano da matricula:

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

.

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF; 28 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.437, DE 28 DE JANEIRO DE 1980.
Incorpora ao Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria
químico-farmacêutica, os produtos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, e
consíderando que o Tratad~ de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decretolegislativo n? I, de 03 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria
essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência
das Partes Contratantes do Tratado;
, considerando que, de acordo com os artigos 2?, 4?, 5?, 8? e 18 do Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químico-
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farmacêutica, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n~ 68.603, de 10 de
maio de 1971, os Governos do Brasil, Argentina e México poderão ampliar
o setor industrial abrangido pelo mencionado Ajuste;
considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina e Méxicorcom base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu,
no dia 07 de dezembro de 1979, o Décimo Quinto Protocolo Adicional do
Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químicofarmacêutica;
considrando que, em cumprimento ao disposto no artigo 18 da
Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela
Resolução n~ 414, de 04 de janeiro de 1980, declarou as disposições do
mencionado Protocolo Adicional compativeis com os principios e
objetivos gerais do Tratado;
considerando que o referido Protocolo Adicional, segundo dispõe o
seu artigo 4~, deverá entrar em vigor dentro de um prazo de 30 dias contados a partir da data em que o Comitê Executivo Permanente da ALALC
declare sua compatibilidade com os prtncípios e objetivos gerais do Tratado,
DECRETA:
Artigo I? A partir de 03 de fevereiro de 1980, ficam incorporados ao
Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químicofarmacêutica, os produtos relacionados no artigo I? do Anexo único deste
Decreto.
Artigo 2? A partir de 03 de fevereiro de 1980, a importação dos pro-

dutos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina, do México e dos países de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos gravames e
às restrições não tarifárias estipuladas no anexo único deste Decreto,
obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Artigo 3~ O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Artigo 4? A Comissão Nacional para os assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
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Artigo 5? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú;'Jlica.

JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

o Anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.O,

de 29-1·80

DECRETO N? 84.438, DE 28 DE JANEIRO DE 1980.
Promulga o Acordo sobre Imunidade,
Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
no Território dos PaÍsee(~Membros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso
Nacionai aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 54, de 29 de agosto de 1979,
o Acordo sobre Imunidades, Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Território dos Países-Membros, concluído em Assunção, a 9 de dezembro de 1977, na IX Reunião de
Chanceleres dos Países da Bacia do Prata;
considerando que o Instrumento de Adesão ao referido Acordo pela
República, Federativa do Brasil foi depositado em La Paz a I? de dezembro de 1979;
considerando que o referido Acordo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil a I? de dezembro de 1979;
DECRETA:
Artigo I? O Acordo sobre Imunidades, Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Território
dos Países-Membros, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra' em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
O acordo mencionado neste decreto está publicado no D.O. de 29·1-80.
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DECRETO N? 84.439, DE 28 DE JANEIRO DE 1980
Outorga concessão à Som Líder Rádío
Regionel Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média
de ãmbíto regional, na cidade de Pelmitel,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
12.660/78 (Edital n? 91/78),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Som Líder Rádio Regional
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de
Rádiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963,
para estebelecer, sem direito de exclusividade, uma estação lIe
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Palmital, Estado de São Paulo.
Parágrafo único.' O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1980, 159? da Independência, e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C.Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 29·1·80

DECRETO N? 84.44ll, DE 29 DE JANEIRO DE 1980
Suprime a Certidão de Tempo de Serviço para aposentadoria nos órgãos da Aâminietrecso Federal direta e autarquias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no ueo das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa
Nacional de Desburocratização, e
considerando:
a) que a excessiva exigência de prova documental constitui
claro entrave à pronta solução dos assuntos que tramitam
nos órgãos e entidades da Administração Federal;
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b) que a origem dos critérios para comprovação de tempo de
serviço através de certidões, atualmente exigidas nos processos de aposentadoria remonta a época anterior à edição
do próprio Estatuto dos Funcionários Públicos da União
(Lei n~ 1.t711, de 1952);
c) que o revestimento formal dessas certidões não lhes empresta veracidade ou fidedignidade superiores à das informações da unidade do órgão certificante,
DECRETA:
Art. I? Fica abolida a exigência de Certidões de Tempo de Serviço
para fins de instrução de processos de aposentadoria nos órgãos da Administração Federal direta e autarquias federais.
'
Art. 2~ A comprovação do tempo de serviço, necessária à instrüção
de processo de aposentadoria, em qualquer de suas modalidades. será
atendida com informação do setor próprio da Unidade de Pessoal que, à
vista dos elementos compulsados, esclareça basicamente:
I
qualificação do funcionário (matricula. categoria funcíonal, classe, referência);
II
tempo total liquido, apurado com respeito ao prestado ao
órgão ou nele averbado, já com as conversões estabelecidas no artigo 78 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952;
III -

efeitos para que tal tempo é 'computado. com indicação
dos totais parciais correspondentes, contidos naquele
referido no inciso anterior;

IV -

total de dias de licença especial não gozada. com vista a
seu cômputo em dobro. para fins de aposentadoria;
percentual correspondente ao adicional por tempo de
serviço, a que o funcionário faça jus. dispensada quaisquer outras provas documentais;

V -

VI -

designações e dispensas dos cargos e funções de confiança que tenha exercido. quando se tratar de aposentadoria
envolvendo concessão de vantagens de cargos ou função
de confiança.

§ I? O elenco de informações previstas neste artigo será reduzido a
natureza da vantagem pretendida.
§ 2? O atual sistema de Certidões de Tempo de Serviço só será aplicado nos casos em que a comprovação se destinar a produzir efeitos em
outro órgão público.
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Art. 3? O disposto neste Decreto não se aplica aos casos de comprovação de tempo de serviço para os fins previstos na Lei n? 6.226, de 14 de
julho de 1975, em que fica mantido o formulário estabelecido na regulamentação específica.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga quaisquer dispositivos em contrário constantes de decretos, regulamentos ou normas internas em vigor no âmbito da Administração Federal
ddreta e indireta.
Brasília, 29 'de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Hélio Beltrâo
DECRETO N? 84.441, de 29 de janeiro de 1980
Retifica o Plano de Contas do Serviço
Público de Energia Elétrica, aprovado pelo
Decreto nf 82.962, de 29 de dezembro de 1978.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É retificado, na forma do Anexo, o Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, aprovado pelo Decreto n? 82.962, de 29
de dezembro de 1978.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 29 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO.FIGUEIREDC
Cesar Cals Filho

o anexo, a que se refere este decreto, está publicado em Suplemento ao
6.02.80 e retificado no D.O. de 27.02.80

D.a. de

DECRETO N? 84.442, DE 30 DE JANEIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, unidade hospitalar eituada no município de Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 81, item HI da Constituição, e nos termos do
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Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com o artigo 24 da
Lei!n?'ll.439, de I? de setembro de 1977;
considerando que os serviços de assistência médico-hospitalar de
responsabilidade do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), mesmo quanto prestados por entidades privadas conveniadas com O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência e
Assistência Social (INAMPS), têm a natureza de serviço público;
considerando que a unidade hospitalar situada na Estrada do Ambaí, n? 953 - Fazenda da Posse -, no perímetro urbano do Município de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de J(lneiro, de propriedade de Serviços Médicos à Indústria e Comércio - Sociedade Civil Limitada, CGC
33.68384/0001127, conquanto construída de acordo com as normas regulamentares ao atendimento de vasto contingente populacional, está impedida. por circunstância de força maior, de prestar os necessários serviços à
população da região, consoante comunicação em caráter oficial da direção
do estabelecimento ao Ministério da Previdência e Assistência SocíalJ
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para desapropriação, pelo INAMPS, na forma do art. 5?, alinea "g", do Decreto-Lei n?
3.365, de 21.06.1941, o imóvel e respectivas benfeitorias sitos à Estrada do
Ambaí n? 953 - Fazenda da Posse - no perímentro urbano do Município
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, de propriedade de SMIC Serviços Médicos à Indústria e Comércio - Sociedade Civil Limitada,
conforme o registro do Livro 2 - K, fls. 168; Matrículas Reg. n? 1/3335 e
2/3336 do Cartório do Registro de Imóveis da I? Circunscrição de Nova
Iguaçu -..:. RJ, cuja área de terrenopossui48.170m', sendo constituídapelo
Sítio n? 50, localizado na Estrada de Am baí-> Fazenda da Posse-Perímetro'
urbano de Nova Iguaçu ,medindo 96,30 m de frente eJundos,por',250 m de ex:.
,tensão por ambos os lados.lcom umaárea de24.075m~tendoipOlieonfrontaçõ,es
à direita com parte do sítio n? 51, adiante transcrito; à esquerda com o
sítio n? 49, de Samuel Neves; e, aos fundos, com parte do lote n? 15-D, de
Henrique Pinheiro, lote n? 16, de João Ferreira Pinto; lote n? 17, de Horácio José de Andrade:loten? i8,de Sebastião Jorge Nogueira; lote n? 19, de
João Barbosa; Sítio n? 36, de Adelino José de Oliveira, e partedo lote n?
20, de Anselmo Felipe de Moura, todos da zona da Chácara E, a 57,IQ mda
esquina da primeira estrada de Santa Rita; e parte do Sítio n? 51, situado
na mesma Estrada do Ambaí, começando a 473,40 m da esquina formada
com a primeira Estrada de Santa Rita, mediando 98,7Qinde frente, sobre o
alinhamento da referida estrada; 229 m de extensão de frente aos fundos,
pelo direito de quem do terreno olha para a estrada; 250 m pelo lado esquerdo e 56,65 m mais 43,70 m em linha quebrada; de largura, nos fundos,
perfazendo área total de 24.095 m-, confrontando pelo lado direito com o
sítio n? 52, prometido vender a Emmy Happe Frank Ennauser; pelo lado
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esquerdo, sítío acima descrito e, nos fundos, com parte dos lotes 15-A,
prometido vender a Júlio Domingos Gonçalves; 15-B prometido vender a
Henrique Pinheiro; e parte do lote 15·D, prometido vender a Henrique Pinheiro; bem como a área construída sobre a citada gleba, num total de
11.661 m'.
Art. 2? Na forma e para os efeitos do artigo 15, do Decreto-Lei
nf /3.365, de 21.06.41, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desaprop,iação do imóvel de que trata este Decreto é declarada de caráter
urgente.
Art. 3? O Registro de Imóveis da localidade de Nova Iguaçu complementará, se necessário, os dados identificativos ao imóvel ora declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação.
Art. 4~ As despesas com a desapropriação de que trata este Decreto correrão à conta dos recursos do Fundo de Previdência e Assistência
Social.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jeir Soeres
DECRETO N? 84.443, DE 30 DE JANEIRO DE 1980.
Retiiiceo Decreto n? 57.351, de 26 de novembro de 1965, ~ei dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Hl, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 19, parágrafo único, da Lei n? 4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei n? 4.813, de 25 de outubro de 1965; em cumprimento a acórdão
do Tribunal Federal de Recursos, transitado em julgado, proferido na Remessa Ex Officio n? 59.851 - DF; e considerando o que consta do Processo n? 29.170, de 1979, do Departamento Administrativo do Serviço Público,
DECRETA:
Art. I? Fica retificado o Decreto n? 57.351, de 26 de novembro de
1965, que dispôs sobre o enquadramento dos servidores do antigo Departamento Federal de Segurança Pública e da Policia do Distrito Federal, a
fim de excluir do respectivo Anexo U o cargo de Agente de Policia,
código: PM-803.18, classe B, em que foi enquadrado João Gonçalves
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Netto, incluir no Anexo I do mesmo decreto o cargo de Inspetor de
Polícia' Federal, código PF-602.21, classe A, e nele considerar enquadrado o referido servidor, a partir de 30 de novembro de 1965.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento de Polícia
Federal.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'
Brasilia, em 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.444, de 30 de JANEIRO DE 1980.
Regulamenta a Lei n? 6.583, de 20 de outubro de 1978, que cria os Conselhos Federal
e Regionais de Nutricionistas, regula o seu
funcionamento e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 27 da Lei n? 6.583, de 20 de outubro de 1978,
DECRETA:
CAPiTULO!
Disposições Preliminares
Art. I? OS Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, criados pela Lei n? 6.583, de 20 de outubro de 1978, constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal, com personalidade juridica de direito público e
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho.
Art. 2? A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Nutricionista,
definida na Lei n? 5.276, de 24 de abril de 1967.
CAPiTULOU
Do Conselho Federal
Art. 3? O Conselho Federal, com sede e foro no Distrito Federal e
jurisdição em todo o território nacional é o órgão superior que supervisiona os Conselhos Regionais.
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Art. 4? O mandato dos Membros do Conselho Federal é de 3 (três)
anos, permitida apenas uma reeleição.
Art. 5? O Conselho Federal será constituido de 9 (nove) membros
efetivos e igual número de suplentes, eleitos por um Colégio Eleitoral
constituído de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada.
Art. 6? Compete ao Conselho Federal:
I - eleger, dentre seus membros, o seu Presidente, o VicePresidente, o Secretário e o Tesoureiro;
II - supervisionar a fiscalização do exercício profissional de Nutricionista;

III - organizar e instalar os Conselhos Regionais, fixando-lhes a
respectiva jurisdição, que poderá abranger mais de um Estado ou Território, tendo em vista o número de profissionais Nutricionistas existentes;
IV
orientar e inspecionar os Conselhos Regionais,
examinando-lhes as prestações de contas;
V - promover intervenção em Conselho Regional, quando necessária ao restabelecimento da normalidade administrativa e financeira
ou à garantia da efetividade do princípio da hierarquia institucional;
VI - elaborar seu próprio regimento e submetê-lo à aprovação do
Ministro do Trabalho;
VII - examinar os regimentos dos Conselhos Regionais, bem como as posteriores alterações, modificando o que se fizer necessário para
assegurar a unidade de orientação e a uniformidade de ação, submetendoos à aprovação do Ministro do Trabalho;
VIII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente;
IX - apreciar e julgar recursos de penalidades impostas e de outras decisões preferidas pelos Conselhos Regionais;
X - fixar valores das anuidades, taxas e emolumentos e multas
devidos pelos profissionais e empresas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados, na forma estabelecida neste Regulamento;
. XI - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura
de créditos adicionais, bem como operações referentes » ·.t,ações patrimoniais;
XII - dispor sobre o Código de Ética Profissional, funcionando
como Tribunal de Ética Profissional;
XIII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo
prestígio e bom nome dos que a exercem;
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XIV - instituir o modelo da Carteira de Identidade Profissional e
do Cartão de Identificação;
XV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens
imóveis;
XVI - emitir parecer conclusivo sobre prestações de contas a que
estiver obrigado;
XVII - publicar, anualmente, Seu orçamento e respectivos critérios
adicionais ou balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades;
XVIII - colaborar com os poderes públicos, como órgão de assessoramento, prestando-lhes as informações solicitadas;
XIX - cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da
supervisão ministerial;
XX - promover simpósios, conferências e outras formas que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos Nutricionistas;
XXI - exercer a função normativa e baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto neste Regulamento, mormente quanto
à fiscalização do exercício profissional, adotando as providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais.
Art. 7? O Conselho Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por
mês, e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente ou de maioria de seus membros.
Parágrafo único. Enquanto não houver suficiente suporte financeiro,
as reuniões ordinárias a que se refere o ceput deste artigo poderão ser realizadas bimestralmente.
Art. 8? O Conselho Federal deliberará com maioria absoluta de
seus membros, exceto quando se tratar de assuntos a que se' referem os
incisos V, VI, X e XV do artigo 6?, que dependerão de 2/3 de seus membros.
Art. 9? Constitui renda do Conselho Federal:
I - 20% (vinte por cento) do montante arrecadado como
anuidades, taxas, emolumentos e multas, em cada Conselho Regional;
V n - legados, doações e subvenções;
III - rendas patrimoniais.
Art. 10.rA renda do Conselho Federal será aplicada exclusivamente
na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do
exercício profissional de Nutricionistas ou em atividades culturais destinadas a aprimorar a capacidade técnico-profissional do Nutricionista,
bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais.
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CAPÍTULO III
Dos Conselhos Regionais
Art. 11. Os Conselhos Regionais terão sede na Capital do Estado,
Distrito Federal ou Território de sua jurisdição.
Parágrafo único. O Conselho Federal, atendendo às peculiaridades
locais e ao número de Nutricionistas, poderá criar Conselho Regional com
jurisdição em mais de um Estado ou Território.
Art. 12. Os Conselhos Regionais serão constituídos de 9 (nove)
membros ef~tivos e igual número de suplentes, eleitos pelo sistema de
eleição direta, por intermédio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos
profissionais inscritos.
Parágrafo único. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais
é de 3 (três) anos, permitida apenas uma reeleição consecutiva.
Art. 13. Compete aos Conselhos Regionais:
I - eleger, dentre seus membros, o respectivo Presidente, VicePresident.e, Secretário e Tesoureiro;
VII - expedir Carteira de. Identidade Profissional e Cartão de
Identificação aos profissionais registrados, de acordo com o modelo instituído pelo Conselho Federal;
III - fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição,
tomando as providências cabíveis, e representando à autoridade competente sobre' os fatos que apurar e cuja solução ou repressão escape à sua
alçada;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor, o regimento e o Código de Ética Profissional, bem
como as resoluções e demais atos baixados pelo Conselho Federal;
V - funcionar como 'I'ríbunal. de Ética Profissional nos casos em que se fizer necessário;
VI - elaborar o projeto de seu regimento e suas alterações,
submetendo-os ao exame do Conselho' Federal, para aprovação do
Ministro do Trabalho.
VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias
ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício
profissional;
VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de
créditos adicionais e as operações referentes à mutações natrimoniais;
IX - autorizar o Presidente a onerar ou aliena; bens imóveis de
propriedade do Conselho;
X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar
todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacandoe re-
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passando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes à sua
participação;
XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança de
importân-cias relativas a anuidades, taxas, emolumentos e multas, após
esgotados os meios de cobrança amigável;
XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestigio e bom conceito dos que a exercem;
XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas neste
Regulamento, na Lei, no Código de Êticae em normas complementares
baixadas pelo Conselho Federal;
XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que
esteja obrigado;
XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos cráditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados;
XVI - cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da
supervisão ministerial;
XVII - promover, em âmbito regional, simpósios, conferências e
outras formas que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos
Nutricionistas;
XVIII - instruir processos relativos a recursos interpostos de suas
decisões, encaminhando-os ao Conselho Federal, para julgamento;
XIX - baixar os atos necessários ao bom desenvolvimento de suas
atividades e programas;
XX - eleger, dentre seus membros, o respectivo representante para composição do Colégio Eleitoral a que se refere o artigo 5~;
XXI - decidir sobre pedidos de inscrição de pessoas fisicas e
jurídicas:
XXII - organizar e manter o registro profissional de pessoas físicas
e jurídicas inscritas.
Art. 14. Constitui renda dos Conselhos Regionais:
I - 80% (oitenta por cento) do produto de arrecadação de
anuidades, taxas, emolumentos e multas;
11 - legados, doações e subvenções;
111 - rendas patrimoniais.
A rt.15. Conselho Regional reunir-se-á ordinariamente uma vez por
mês, e extraordinariamente, sempre que for necessário, mediante convocação do Presidente, da maioria de seus membros ou de 2/3 de seus associados.
Parágrafo único.' Na ocorrência das duas últimas hipóteses previstas
neste artigo. o Presidente ficará obrigado a promover a convocação, no
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prazo máximo de cinco dias, contado da data em que receber o requeri,mento.
Art. 16. A renda do Conselho Regional somente poderá ser aplicada
na organização e no funcionamento de serviços úteis à fiscalização do
exercício profissional, bem como em simpósios; conferências e atividades
que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos Nutricionistas e
em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais.
CAPÍTULO IV
Do Exercício da Profissão
Art. 17. O exercício da profissão de Nutricionista só será permitido
ao profissional inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição.
Parágrafo único. Ao profissional registrado no Conselho Regional
de Nutricionistas serão fornecidos a Carteira de Identidade Profissional e
o Cartão de Identificação.
Art. 18. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição e
alimentação ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas em que tenham sua respectiva sede.
Parágrafo único. Consideram-se empresas com finalidades ligadas à
nutrição e alimentação:
a) as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano;
b) as que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos ou
privados;
c) estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços de
Nutrição e Dietética;
d) escritórios de Informações de Nutrição e Dietética ao consumidor;
e) consultorias de Planejamento de Serviços de Alimentação;
f) outras que venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho.
Art. 19. Na administração pública direta ou indireta e nas empresas
privadas, a Carteira de Identidade Profissional de Nutricionista será exigida como condição essencial para o exercício de cargo, função ou emprego, de chefia ou direção, assessoramento, coordenação, planejamento e
organização de serviços e programas de nutrição e alimentação.
Parágrafo único. A inscrição em concurso público para seleção de
Nutricionista dependerá de prévia apresentação da Carteira de Identidade Profissional ou de certidão do Conselho Regional de que o profissional
está no livre exercício de seus direitos.
Art. 20. Os profissionais referidos neste Regulamento e as pessoas
jurídicas que exploram serviços de nutrição e alimentação ficam sujeitos
a inscrição e pagamento de anuidades, emolumentos e taxa ao Conselho
Regional de jurisdição correspondente.

126

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ I? As pessoas jurídicas mencionadas neste artigo pagarão a cada
Conselho Regional uma única anuidade, por um ou todos os
estabelecimentos ou filiais, compreendidos na mesma região.
§ 2~ Quando o profissional tiver exercício em mais de uma região deverá pagar a anuidade ao Conselho Regional de seu domicílio, cumprindo,
porém, inscrever-se nos demais Conselhos interessados e comunicar-lhes
por escrito até 31 de março de cada ano, a continuação de sua atividade.

CAPiTULO V

Da Organização
Art. 21. Os Conselhos Federal e Regionais de N utrícíonistastterão como órgão deliberativo o Plenário, constituído por seus membros efetivos,
e como Órgão Administrativo a Diretoria e os que forem criados para execução dos serviços técnicos ou especializados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo único. Cada Diretoria será constituída pelo Presidente,
Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos anualmente pelo Plenário.
Art. 22. O regimento de cada Conselho disporá sobre a respectiva
estrutura e as atribuições da Diretoria e dos demais órgãos criados.
Art. 23. Os Presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelos
Vice-Presidentes.
Art. 24. Cada membro do Conselho Federal ou de Conselho Regional poderá licenciar-se, mediante deliberação do Plenário, devendo, neste
caso, o Presidente convocar o-respectivo suplente.
CAPiTULO VI

Da Inscrição, Identificação, Anuidades; Taxas, Emolumentos e Multas
Seção I

Da Inscrição
Art. 25. As inscrições de profissionais Nutricionistas e das pessoas
jurídicas serão efetuadas no Conselho Regional da jurisdição, mediante
requerimento dirigido ao Presidente e instruído· com os documentos necessários.
Art. 26. Para se inscrever no Conselho Regional, o Nutricionista deverá:
I - provar o cumprimento das exigências constantes da Lei n? 5.276,
de 24 de abril de 1967;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

127

U -. gozar de boa reputação, atestada por três profissionais nutricionistas inscritos no Conselho.
Art. 27. O Conselho Federal, através de Resolução, disporá sobre a
inscrição nos Conselhos Regionais.
Art. 28. A recusa de inscrição será fundamentada, assegurado ao interessado direito de recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data em que tiver tomado ciência da decisão.
Art. 29. Qualquer pessoa poderá representar ao Conselho
competente contra a inscrição do Nutricionista.
Art. 3e, Deferida a inscrição, o interessado prestará, antes de receber a Carteira de Identidade Profissional e perante o Presidente do Conselho Regional, o compromisso de bem e fielmente exercer a profissão,
com zelo e dignidade.
Seção U
Da Identificação
Art. 31. Realizada a inscrição, será fornecida ao inscrito a Carteira
de Identidade Profissional que o habilitará ao exercício da profissão.
Parágrafo único. Concomitantemente, será fornecido o Cartão de
Identificação de Nutricíonista.
Art. 32. A Carteira de Identidade Profissional e o Cartão de Identificação de Nutricionista, de modelos próprios fixados pelo Conselho Federal, e regularmente emitidos, são válidos como documentos de identidade em todo o território nacíonal.
Seção UI
Das Anuidades
Art. 33. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da
respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade para o exercício
da profissão e para o funcionamento da empresa.
Art. 34 A anuidade será paga até 31 (trinta e um) de março de cada
ano salvo a primeira, que será paga no ato de inscrição.
Art. 35. O valor da anuidade será fixado pelo Conselho Federal e
não poderá exceder a um valor de referência regional vigente na data em
que for efetuado o pagamento, para pessoas físicas, nem a duas vezes esse
valor, para pessoas jurídicas.
Art. 36. Os Conselhos Regionais repassarão, até o último dia útil de
cada trimestre, ao Conselho Federal, a parte da arrecadação que lhe cabe,
nos termos do artigo 9?, inciso 1.
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Seção IV
Das Multas
Art. 37. O pagamento da anuidade fora do prazo estipulado será efetuado com acréscimo de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do débito, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária.
Art. 38.. A multa imposta como sanção disciplinar deverá ser paga
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da decisão.
Seção V
Das Taxas e Emolumentos
Art. 39. Os Conselhos Regionais poderão cobrar taxas de inscrição
ou de expedição ou substituição da Carteira de Identidade Profissional e
emolumentos por expedição de certidões, declarações e outros instrumentos, conforme for disciplinado em Resolução do Conselho Federal.
CAPÍTULO VII

Das Eleições
Art. 40. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de
Nutricionistas serão eleitos por um Colégio Eleitoral composto de um
Delegado-eleitor de cada Conselho Regional.
Art. 41: O Delegado-eleitor e seu suplente serão eleitos em reunião
de assembléia geral de cada Conselho Regional, por escrutínio secreto, e
que será realizada entre 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias antes do término
dos mandatos dos membros do Conselho Federal.
Parágrafo único. Cada Conselho Regional comunicará ao Conselho
Federal o credenciamento de seu Delegado-eleitor e respectivo suplente
até 50 (cinqüenta) dias antes da data do término dos mandatos dos membros do Conselho Federal.
Art. 42. A eleição para o Conselho Federal será realizada entre 25
(vinte e cinco) e 15 (quinze) .dias antes do término do mandato de seus
membros e será convocada pelo Presidente com antecedência mínima de
20 (vinte) dias, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, remetidas, simultaneamente, cópias a todos os Conselhos Regionais, por
correspondência registrada.
Art. 43.. Qualquer Nutricionista regularmente inscrito, no pleno
gozo de seus direitos e com mais de 2 (dois) anos de exercício profissional,
poderá ser candidato a membro do Conselho Federal.
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Art. 44" O Colégio Eleitoral convocado pela eleição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame. discussão. aprovação e
registro das chapas concorrentes, realizando-se a eleição 24' (vinte e quatro) horas após a sessão preliminar.
Art. 45, Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria de votos dos membros do Colégio Eleitoral.
Art. 46, O voto, em assembléias gerais dos Conselhos Federal e Regionais, será pessoal. secreto e obrigatório, incorrendo em multa equivalente a 20% (vinte por cento) do maior valor de referência vigente o Nutricionista que, sem motivo justificado, deixar de votar.
Art. 47, As eleições nos Conselhos Regionais serão convocadas por
edital publicado em jornal de grande circulação local, pelo menos uma
vez, e divulgado tanto quanto possível, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias do término do mandato dos membros em exercicio.
Parágrafo único. Às eleições dos Conselhos Regionais aplica-se o
disposto no artigo 46.
Art. 48, A posse dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos"
Regionais deverá ocorrer no ~ia em que terminar o mandato dos membros
em exercício.
Art. 49, O Conselho Federal disporá sobre o processo eleitoral próprio e dos Conselhos Regionais.
Art. 50, Poderá participar de eleição em Conselho Regional qualquer Nutricionista, desde que esteja em pleno gozo de seus direitos.
Art. 51, A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho
Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá:
I - por renúncia;
11 - por superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o
.exercício da profissão;
111 - por condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de
sentença transitada em julgado;
IV - por demissão de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado;
V - por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do
órgão;
.
VI - por ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, durante o ano.
CAPiTULO VIII
Das Infrações e Penalidades
Art. 52

Constitui infração disciplinar:
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I - transgredir preceito de lei, regulamento ou do Código de Ética
Profissional;
II - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por
qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos ou aos leigos;
III - violar sigilo profissional;
IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei
defina como crime ou contravenção;
V - revelar segredo que, em razão da profissão, lhe seja confiado;
VI - não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de
órgão ou autoridade dos Conselhos Federal e Regionais, em matéria de
suas respectivas competências após regularmente notificado;
VII - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contrfbuições a que está obrigado;
VIII - faltar ao cumprimento de qualquer dever profissional;
IX - manter conduta incompatível com o exercício da profissão.
Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em conta a
natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
Art. 53. As penas disciplinares consistem em:
I - advertência;
11 - repreensão;
III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade;
IV - suspensão do exercícío profissional pelo prazo de até 3 (três)
anos;
V - cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional.
§ l?
Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição de penalidades obedecerá à graduação fixada neste artigo, observadas as normas que venham a Ser estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina do processo de julgamento de infrações.
§ 2? Na fixação de pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e
agravantes e as conseqüências da infração.
§ 3? As penas de advertência, repreensão e multa serão
comunicadas pelo Conselho Regional, em ofício reservado, não se fazendo
constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso de reincidência.
§ 4? A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou
multas somente cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelada a inscrição profissional, após decorridos 3 (três) anos.
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§ 5~ As denúncias somente serão recebidas ouando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos
elementos comprobatórios do alegado.
Art. 54 .. Nenhuma penalidade será aplicada sem que tenha sido assegurado ao infrator pleno direito de defesa.

CAPÍTULO IX
Dos Recursos
Art. 55.• De qualquer decisão do Conselho Regional, inclusive no caso de imposição de penalidade. caberá recurso, com efeito suspensivo, e
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão, para o Conselho Federal.
Art. 56. • Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por
força da competência privativa, caberá recurso, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data da ciência para o Ministro do Trabalho.
Art. 57' Todos os recursos serão devidamente instruidos pela instância recorrida que', inclusive, poderá reconsiderar a decisão proferida.
•
Art. 58. A instância ministerial será última e definitiva nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício.
, Art. 59. E licito ao profissional punido requerer à instância superior
revisão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de
ciência.
Art. 60' O Cons~lho Regional, nas hipóteses dos incisos IV e V do
artigo 53, apresentará. ex oiticio, recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da decisão, ao Conselho Federal.

•

CAPÍTULO X
Disposições Finais
Art. 61. Aos servidores do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Nutricionistas aplica-se o regime juridico da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Art. 62: Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas estimularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza
cultural, visando ao profissional e à classe.
Art. 63.' Às pessoas físicas ou juridicas que agirem em desacordo
com o disposto neste Regulamento, aplicar-se-á a pena de multa, variável
de 1 (um) a 10 (dez) vezes o valor de referência previsto no artigo 2?, parágrafo único, da Lei número 6.205, de 29 de abril de 1975.
Parágrafo único. Qualquer interessado poderá promover, perante
os Conselhos Regionais de Nutricionistas, a responsabilidade do faltoso.
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Art. 64[. A Carteira de Identidade Profissional somente será exigível
a partir de 180 (cento e oitenta) dias, contados da instalação do respectivo
Conselho Regional.
Art. 65. O primeiro Conselho Federal de Nutricionistas será constituído pelo Ministro do Trabalho.
.
Art. 66.. A escolha dos membros e suplentes para constituição dos
primeíros Conselhos Regionais de Nutricionistas será feita pelo Ministro
do Trabalho, dentre 27 (vinte e sete) nomes de profissionais indicados pelo Conselho Federal e que, na forma deste Regulamento, implementem as
condições para obtenção de inscrição nos respectivos órgãos.
Art. 67. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal.
Art. 68. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1980;
blica.

159~

da Independência e 91~ da Repú-

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Muéêdo

DECRETO N~ 84.445, DE 30 DE JANEIRO DE 1980,
Cria a Embaixada do Brasil em Santa
Lúcia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atríbuições que lhe
confere o artigo 81, ítens lU e IX, da Constituícâo,
DECRETA:
Artigo

1~

- Fica criada a Embaixada do Brasil em Santa Lúcia.

Artigo 2~ - A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil na República de Trinidad e 'I'obago.
Artigo

3~

- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção.
Brasília, em 30 de janeiro de 1980,
pública.

159~

da Independência e 92? da Re-

JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
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DECRETO N? 84.446 DE 30 DE JANEIRO DE 1980.
Aprova o Regulamento da Ordem do
Mérito Aeronáutico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o item IH do artigo 81, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 6? do Decreto-lei n? 5.961, de 1 de novembro de 1943,'

•

DECRETA:
Art. 1? - Fica aprovado o Regulamento da Ordem do Mérito Aeronáutico, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2? - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos números 33.926, de 28 de setembro de 1953, 45.695,
de 3 de abril de 1959, 50.682, de 31 de maio de 1961, 51.539, de 23 de agosto
de 1962, 63.200, de 30 de agosto de 1968, 78.350, de 01 de setembro de 1976 e
demais disposições em contrário.
Brasília-DF, 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

o Regulamento mencionado neste

Decreto está publicado no D.a. 31·1·80.

DECRETO N? 84.447, DE 30 DE JANEIRO DE 1980.
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de trenemieeéa da\ CESP - Companhia
Energétiea de Silo PJIulo, no Estado de 8110
Paulo.

'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do processo MME n? 701 385/79,
DECRETA:

Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, cír-
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cuito duplo, em 138 KV, que tem origem nas estruturas nj s 6 e 7 da linha
de transmissão Cajati-Serrana até a subestação de Cananéia, localizada
respectivamente, nos Municipios de .Iacupiranga e Cananéia, Estado de
São Paulo, cujos projetos e planta de situação n? LT 141 foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME
n? 701 385/79.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo Único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência; da prática,dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
César Cals Filho
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DECRETO N? 84.448 DE 30 DE JANEIRO DE 1980.
Altera dispositivo do Decreto n? 68.078,
de 18 de janeiro de 1971, que autoriza cessão
de imóvel à Prefeitura Municipal de Bom
Jardim (MG) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n? 68.078, de 18 de janeiro de 1971,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. 2~ O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se,
fundamentalmente, à construção de um Ginásio Municipal, podendo a Prefeitura cessionária, em caso de reconhecida necessidade, nele edificar outros prédios, contanto que de utilidade pública
e não prejudiquem o objetivo precípuo da cessão de que trata este
Decreto.»
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Elizeu Resende
DECRETO N? 84.449 DE 30 DE JANEIRO DE 1980.
Dispõe sobre o Programa Nacional de
Armazenagem e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item 111 da Constituição.
DECRETA:
Art. I? O Programa N acíonal de Armazenagem, criado pelo Decreto
n? 75.688, de 2 de maio de 1975, objetivará os seguintes subprogramas:
I
construção, ampliação e modernização de Unidades
Armazenadoras, em três níveis: coletor, intermediário e terminal, bem
como aquisição de equipamentos básicos;
11 - construção de Unidades Armazenadoras para o produtor rural
e aquisição de equipamentos básicos;
111 - estudos e pesquisas sobre tecnologia de armazenagem e treinamente e formação de pessoal;
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IV - prestação de assistência técnica, fiscalização a inspeção nas
atividades de construção e operação de Unidades Armazenadoras;
V - subscrição, integralização e aumento de capital de empresas
do Sistema;
VI - integração das redes oficiais e particulares de armazenagem;
VII - construção e ampliação de Unidades Armazenadoras, dotadas
de ambiente artificial, em três niveis: coletor, intermediário e terminal
bem como aquisição de equipamentos básicos.
Parágrafo único. As normas e critérios do Programa Nacional de Armazenagem serão elaborados pela Companhia Brasileira de
Armazenamento - CIBRAZEM e aprovadas pelo Ministro de Estadoda
Agricultura.
Art. 2? O Programa Nacional de Armazenagem contará com recursos colocados à disposição da CIBRAZEM, na forma da legislação em vigoro
Art. 3? Compete à Companhia Brasileira de Armazenamento - CIo
BRAZEM:
a) traçar as diretrizes da política de armazenagem no Pais;
b) promover, nos Estados que ainda não as possuam, a
organização de Companhias de Armazéns e Silos;
c) coordenar e compatibilizar a atuação das Companhias Estaduais de Armazéns e Silos com os objetivos da política global
que for traçada;
d) participar, a seu critério, do capital das Companhias Estaduais de Armazéns e Silos, bem como do capital de empresas prívadas, objetivando seu fortalecimento e eficientes desempenhos;
e) instituir serviço de assistência técnica para atuar junto às
Companhias Estaduais e aos projetos de interesse da iniciativa
privada, expedindo, inclusive. as respectivas normas técnicas e
de padronização das Unidades Armazenadoras;
f) fiscalizar e inspecionar as Unidades Armazenadoras.
Parágrafo único.) Sempre que as Companhias Estaduais de
Armazéns e Silos apresentarem estrutura e condições técnicas
que permitam a ampliação de seus serviços, a CIBRAZEM examinará a conveniência de transferir-lhes, sob forma a ser negociada,
a propriedade e o uso de suas próprias Unidades Armazenadoras.
Art. 4? Além das aplicações financeiras diretas de que trata o artigo
1?, serão criadas linhas de crédito específicas para financiamentos eentídades públicas e privadas, através de refinanciamentos ou repasses a
Agentes Financeiros do Banco Central do Brasil.
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Art. 5? O Conselho Monetário Nacional. por proposta do Ministro
da Agricultura, fixará anualmente o montante e as condições para a concessão das linhas de crédito do presente programa.
Art. 6? A Companhia Brasileira de Armazenamento
CIBRAZÉM. após aprovação do Ministro da Agricultura. baixará as
instruções que se fizerem necessárias para a fiel execução deste decreto.
Art. 7? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.450 DE 30 DE JANEIRO DE 1980.
Outorga concessão à Rádio Monumental
de Aparecida Ltda. para estabelecer uma es·
tecso de radiodifusão sonora em onda média
de ~mbito regional, na cidade de Aparecida,
Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81. item IIl. combinado com o artigo 8? item XV letra.
«a». da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
16.443/78 (Edital n? 107/78),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Monumental de Aparecida Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795. de 31 de outubro de 1963.
para estabelecer, sem direito 'de exclusividade. uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional. na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
Parágrafo único.' O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias. a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito. o ato de outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIRE!:..v
H.C.Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.a. de 31-1-80.
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DECRETO N? 84.451, DE 31 DE JANEIRO DE 1980.
Dispõe sobre os atos notariais e de registro civil do serviço consular brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 3? da Lei n? 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no Decreto
n? 83.740, de 18 de junho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de
Desburocratização,
DECRETA:
Art. I? São consideradas válidas as cópias dos atos notariais e de'
registro civil escriturados nos livros do serviço consular brasileiro produzidos por máquinas fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura
original de autoridade consular brasileira.
Art. 2? As assinaturas originais dos cônsules do Brasil, em doeumentos de qualquer tipo, têm validade em todo o território nacional, fícando dispensada sua legalização.
Parágrafo Único.1 Somente em caso de dúvida da autoridade
judiciária sobre a autenticidade da assinatura de cônsul do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, mediante solicitação daquela autoridade, autenticará a referida firma.
Art. 3? Ficam dispensados da legalização consular, para ter efeito
no Brasil, os documentos expedidos por autorjdades de outros países,
desde que encaminhados por via diplomática, por governo estrangeiro ao
Governo brasileiro.
.
Art. 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Hélio Beltrêo
DECRETO N? 84.452 DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a Estrutura Básica da Administração do Território Federal do Amapá
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens lU e V, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O Território Federal do Amapá, criado pelo Decreto-lei n?
5.812, de 13 de setembro de 1943, unidade descentralizada da Administração Federal, vinculado ao Ministério do Interior para efeito da supervisão
ministerial estatuída no Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, tem
como área de competência, de acordo com o Decreto-lei n? 411, de 8 de janeiro de 1969, com a redação dada pela Lei n? 6.669, de 4 de julho de 1979,
os seguintes assuntos:
I - desenvolvimento econômico, social, político e
administrativo, visando a criação de condições que possibilitem a sua ascensão à categoria de Estado;
H - ocupação efetiva do território, notadamente dos espaços
vazios e zonas de fronteira mediante o povoamento orientado e a colonização;
IH -

integração sócio-econômica e cultural à comunidade nacional;

IV -

levantamento sistemático dos recursos naturais para o
aproveitamento racional das suas potencialidades econômicas;
incentivo à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à piscicultura e à industrialização, através de planos
integrados com os órgãos de desenvolvimento regional,
atuantes nas áreas respectivas;

V -

VI -

melhoria das condições de vida da população, mediante
efetiva assistência médica, sanitária, educacional e. social;

VII -

garantia à autonomia dos municípios que o integram e assistência técnica às respectivas administrações;

VHI -

preservação das riquezas naturais, do patrimônio e das
áreas especialmente protegidas por lei federal.
Art. 2? Os órgãos que constituem a estrutura básica da administração do Território Federal do Amapá são os seguintes:
I

Órgão Colegiado:

a) Conselho Territorial
H -

Órgãos de assistência direta ao Governador:

a) Gabinete do Governador;
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b) Procuradoria Geral;
c) Auditoria.

III - Unidades operacionais diretamente subordinadas ao Governador:
a) Secretaria de Planejamento e Coordenação;
b) Secretaria de Educação e Cultura;
c) Secretaria de Saúde;
d] Secretaria de Promoção Social;
e) Secretaria de Agricultura;
f) Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
g) Secretaria de Administração;
h) Secretaria de Finanças;
i) Secretaria de Segurança Pública.
Art. 3~ As entidades vinculadas à adminiatração do Território, são
as seguintes:
I Sociedades de Economia Mista:
a) Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA;
b) Companhia de Água e Esgotos do Amapá·CAESA.
Art. 4~ O Conselho Territorial do Amapá tem por finalidade
exercer as atividades previstas no artigo 28 do Decreto-lei n~ 411, de 8 de
janeiro de 1969.
Art. 5~ O Gabinete do Governador tem por finalidade prestar assistência ao Governador em sua representação política e social e incumbir-se
do preparo e despacho de seu expediente pessoal, bem como desenvolver
as atividades de comunicação social do Governo de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pelo Órgão Central de Comunicação Social do
Poder Executivo.
Art. 6~ A Procuradoria Geral tem por finalidade prestar
assessoramento jurídico ao Governador e aos órgãos que compõem a estrutura básica do Território, bem como promover a defesa dos interesses
do Território nas esferas judicial e administrativa.
Art. 7~ A Auditoria tem por finalidade prestar assessoramento ao
Governador, através de auditagens periódicas, com vistas à supervisão.
inspeção, orientação e controle da aplicação das normas administrativas,
financeiras e contábeis.
Art. 8~ A Secretaria de Planejamento e Coordenação, órgão seccional do Sistema de Planejamento Federal, tem por finalidade realizar estudos para a formulação de diretrizes da política de ação do Território e
exercer as funções de planejamento geral, orçamento, modernização administrativa. informações para o planejamento, indústria, comércio, turismo e assistência técnica aos municípios.
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Art. 9? A Secretaria de Educação e Cultura tem por finalidade desenvolver a política de educação e cultura do Território e executar as atívidades de educação, ensino, magistério, cultura, letras, artes, patrímônío histórico, arqueológico, científico, cultural e artístico e desportos.
Art. 10. A Secretaria de Saúde tem por finalidade desenvolver a
política de saúde do Território e executar as atividades de assistência médica e hospitalar, vigilância sanitária, controle de drogas, medicamentos
e alimentos, ação preventiva em geral e pesquisa médico-sanitária, nos
termos da Lei 6.229/75.
Art. 11. A Secretaria de Promoção Social tem por finalidade desenvolver a política de integração social do Território, e executar as atividades de açôes comunitárias, migração e assentamento populacional, mero
cado de trabalho, formação profissional, artesanato, programas de habitação de interesse social e assistência social.
Art. 12. A Secretaria de Agricultura tem por finalidade desenvolver
a política do setor agrícola no Território e executar as atividades inerentes à agricultura, pecuária, caça e pesca, pesquisa e experimentação agropecuária, colonização, extensão rural, cooperativismo, mecanização
agrícola, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, recursos naturais
renováveis, inspeção de produtos vegetais e animais ou de emprego nas
atividades agropecuárias.
Art. 13. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem por
finalidade desenvolver a política de desenvolvimento urbano e integração
territorial do Território e executar as atividades relativas a obras públicas, urbanismo, transportes, saneamento básico, energia e comunicação.
Art. 14. A Secretaria de Administração, órgão seccional dos
Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC e Serviços
Gerais-SISG, tem por finalidade executar as atividades de pessoal, serviços gerais e patrimônio, no âmbito do Território, observadas as diretri·
zes e normas dos órgãos central e setorial dos respectivos Sistemas.
Art. 15. A Secretaria de Finanças, órgão seccional dos Sistemas de
Administração Financeira e Contabilidade tem por finalidade executar as
atividades de administração tributária, financeira, orçamentária é de
contabilidade, no âmbito do Território, observadas as diretrizes e normas
dos órgãos central e setorial dos respectivos Sistemas.
Art. 16. A Secretaria de Segurança Pública tem por finalidade executar as atividades relativas à ordem e segurança públicas, administração de estabelecimentos carcerários, administração e segurança do tráfego e do trânsito e polícias civil e militar,
Art. 17. A Companhia de Eletricidade do Amapá·CEA, sociedade
de economia mista, vinculada à Administração do Território, tem por finalidade exercer as atividades previstas na Lei n? 2.740, de 2 de março de
1956, e demais legislação pertinentes em vigor.
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Art. 18. A Companhia de Águas e Esgotos do Amapá - CAESA sociedade de economia mista, vinculada à Administração do Território, tem
por finalidade exercer as atividades previstas no Decreto-lei n? 490, de 4
de março de 1969, e demais legislação pertinente em vigor.
Art. 19. O Gabinete do Governador e a Auditoria serão dirigidos por
Chefe; a Procuradoria Geral, por Procurador - Geral, e as Secretarias
por Secretário, cujos cargos ou funções serão providos na forma da legislação vigente.
Art. 20. Serão fixados em regimento interno, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado do Interior, nos termos do Decreto n? 68.885, de 6 de
julho de 1971, a estruturação dos órgãos a que se refere o artigo 2? deste
Decreto, a competência das unidades que os integram e as atribuições de
seus dirigentes.
Art. 21. A estrutura de que trata este Decreto será implantada gr~
dativamente, de acordo com a aprovação dos respectivos regimentos internos e nos limites dos recursos orçamentários disponíveis.
Art. 22. Os cargos e funções de confiança, do Quadro de Pessoal do
Território Federal do Amapá ficam mantidos na situação atual até que sejam adaptados à nova estrutura estabelecida neste Decreto ou venham a
ser extintos ..
Art. 23. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 24'· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÁOFIGUEIREDO
,Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.453, DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a Estrutura Básica da Ad·

mtatetreçso do Território Federal de Roreima e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA; usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. l? O Território Federal de Roraima, criado pelo Decreto-lei n?
5.812, de 13 de setembro de 1943, unidade descentralizada da Administração Federal, vinculado ao Ministério do Interior, para efeito da supervisão ministerial estatuída no Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
tem como área de competência, de acordo com o Decreto-lei n? 411, de 08
de janeiro de 1969, com a redação dada pela Lei n? 6.669, de 04 de julho de
1979, os seguintes assuntos:
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_ desenvolvimento econômico, social, político e adminis-

II

III
IV

-

V

-

VI

-

VII -

trativo, visando a criação de condições que possibilitem
a sua ascensão à categoria de Estado;
ocupação efetiva do território, notadamente dos espaços
vazios e zonas de fronteira, mediante o povoamento
orientado e a colonização;
integração sócio-econômica e cultural à comunidade nacional;
levantamento sistemático dos recursos naturais, para o
aproveitamento racional das suas potencíalidades.econõmicas;
incentivos à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à piscicultura e à industrialização, através de planos integrados com os órgãos de desenvolvimento regional, atuantes
nas áreas respectivas;
melhoria das condições de vida da população, mediante
efetiva assistência médica, sanitária, educacional e social;
garantia à autonomia dos municípios que o integram e assistência técnica às respectivas administrações;

VIII

preservação das riquezas naturais, do patrimônio e das
áreas especialmente protegidas por lei federal.
Art. 2? Os órgãos que constituem a estrutura básica da Administração do Território Federal de Roraima são os seguintes:
I
II -

III

Órgão Colegiado:

a) Conselho 'I'erritorial.
Órgãos de assistência direta ao Governador:
a) Gabinete do Governador;
b) Procuradoria Geral:
c) Auditoria.
Unidades operacionais diretamente subordinadas ao Governador:
a) Secretaria de Planejamento e Coordenação;
b') Secretaria de Educação e Cultura;'
c) Secretaria de Saúde;
d) Secretaria de Promoção Social;
e) Secretaria de Agricultura;
f) Secretaria de Obras e Serviços Públicos..
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g) Secretaria de Administração;
h) Secretaria de Finanças;
i) Secretaria de Segurança Pública.
Art. 3? As entidades vinculadas à administração do Território são
as seguintes:
I - Sociedades de Economia Mista:
a) Centrais Elétricas de Roraima S.A. - CER;
b) Companhia de Água e Esgotos de Roraima - CAER;
c) Companhia de Desenvolvimento de Roraima CODESAIMA.
Art. 4? O Conselho Territorial tem por finalidade exercer as ativjdades previstas no artigo 28 do Decreto-lei n? 411, de 08 de janeiro de 1969.
Art. 5? O Gabinete do Governador tem por finalidade prestar assistência ao Governador em sua representação polítíca e social e
incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem como
desenvolver as atividades de comunicação social do Governo, de acordo
Com as diretrizes' e normas estabelécídas pelo Órgão Central de Comunicação Social do Poder Executivo.
Art. 6? A Procuradoria Geral tem por finalidade prestar assessoramento jurídico ao Governador e aos órgãos que compõem a estrutura básica do território, bem como promover a defesa dos interesses do Território
nas esferas judicial e administrativa.
Art. 7? A Auditoria tem por finalidade prestar assessoramento ao
Governador, através de auditagens paríódicas.com vistas à supervisão,
inspeção, orientação e controle da aplicação das normas administrativas,
financeiras e contábeis.
~
Art. 8? A Secretaria de Planejamento e Coordenação, órgão seccional do Sistema de Planejamento Federal, tem por finalidade realizar estudos para a formulação de diretrizes da politica de ação do Território e
exercer as funções de planejamento geral, orçamento, modernização
administrativa, informações para o planejamento. indústria, comércio,
turismo e assistência técnica aos municípios.
Art. 9? A Secretaria de Educação e Cultura tem por finalidade desenvolver a política de educação e cultura do Território e exercer as atividades de educação, ensino, magistério, cultura, letras, artes, patrimônio
histórico, arqueológico, científico, cultural e artístico e desportos.
Art. 10., A Secretaria de Saúde tem por finalidade desenvolver a
politica de saúde do Território e executar as atividades de assistência médica e hospitalar, vigilância sanitária, controle de drogas, medicamentos
e alimentos, ação preventiva em geral e pesquisa médico-sanitária, nos
termos da Leiln~.6229175.
.
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Art. 11. A Secretaria de Promoção Social tem por finalidade desenvolver a política de integração social do Território, e executar as atividades de ações comunitárias, migração e assentamento populacional, mercado de trabalho, formação profissional, artesanato, programas de habitação de interesse social e assistência social.
Art. 12, A Secretaria de Agricultura tem por finalidade desenvolver
a política do setor agrícola no Território e executar as atividades inerentes à agricultura, pecuária, caça e pesca, pesquisa e experimentação agro.pecuária, colonização, extensão rural, cooperativismo, mecanização
agrícola, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, recursos naturais
renováveis, inspeção de produtos vegetais e animais ou de emprego nas
atividades agropecuárias.
Art. 13. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem por
finalidade desenvolver a política de desenvolvimento urbano e integração
territorial do Território e executar as atividades de obras públicas, urbanismo, transportes, saneamento básico, energia e comunicação.
Art. 14. A Secretaria ue Administração, órgão seccional dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC e Serviços Gerais - SISG, tem por finalidade executar as atividades de pessoal, serviços gerais e patrimônio, no âmbito do Território, observadas as diretrizes
e normas dos órgãos central e setorial dos respectivos Sistemas.
Art. 15. A Secretaria de Finanças, órgão seccional dos Sistemas de
Administração Financeira e Contabilidade tem por finalidade executar as
atividades de administração tributária, financeira, orçamentária e de
contabilidade, no âmbito do Território, observados as diretrizes e normas
dos órgãos central e setorial dos respectivos Sistemas.
Art. 16. A Secretaria de Segurança Pública tem por finalidade executar as atividades relativas à ordem e segurança públicas, administração de estabelecimentos carcerários, administração e segurança do tráfego e do trânsito e policias civil e militar.
Art. 17. A Sociedade de Economia Mista, Centrais Elétricas de Roraima S .A. - CER, tem por finalidade exercer às atividades previstas na
Lei n? 5.523, de 04 de novembro de 1968, e legislação pertinente em vigor.
Art. 18. A Companhia de Água e Esgotos de Roraima - CAER, sociedade de economia mista, tem por finalidade exercer as atividades previstas no Decreto-lei n? 490, de 04 de março de 1969, e legislação pertinente
.em vigor.
Art. 19, A Companhia de Desenvolvimento de Roraima
CODESAIMA, sociedade de economia mista, tem por finalidade exercer
as atividades previstas na Lei n? 6.693, de 03 de outubro de 1979, e legislação pertinente em vigor.
Art. 20. O Gabinete do Governador e Auditoria serão dirigidos por
Chefes a Procuradoria Geral, por Procurador-Geral, e as Secretarias, por
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Secretário, cujos cargos ou funções serão providos na forma da legislação
vigente.
Art. 21. Serão fixados em Regimento Interno, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado do Interior, nos termos do Decreto n~ 68.885, de 06 de
julho de 1971, a estruturação dos órgãos a que se refere o artigo 2~ deste
Decreto, a competência das unidades que os integram e as atribuições de
seus dirigentes.
Art. 22. A estrutura de que trata este Decreto será implantada gradativamente, de acordo com a aprovação dos respectivos regimentos internos e nos limites dos recursos orçamentários disponíveis.
Art. 23. Os cargos e funções de confiança, do Quadro de Pessoal do
Território Federal de Roraima, ficam mantidos na situação atual até que,
sejam adaptados à nova estrutura estabelecida neste Decreto ou venham
a ser e x t i n t o s . '
Art. 24. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N~ 84.454, DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre a Estrutura Básica da Administração do Território Federal de Rondônia e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O Território Federal de Rondônia, criado pelo Decreto-lei n~
5.812, de 13 de setembro de 1943, alterado pela Lei n~ 2.731, de 17 de fevereiro de 1956, unidade descentralizada da Administração Federal, vínculado ao Ministério do Interior, para efeito da supervisão ministerial estatuída no Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, de acordo com O dísposto no Decreto-lei n~ 411, de·08 de janeiro de 1969, com a redação dada
pela Lei n~ 6.669, de 04 de julho de 1979, tem como área de competência os
seguintes assuntos:

I - desenvolvimento econômico, social, político e
administrativo, visando a criação de condições que possibilitem a sua ascensão à categoria de Estadoj
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U - ocupação efetiva do território, notadamente dos espaços
vazios e zonas de fronteira mediante o povoamento orientado e a colonização;

lU - integração sócio'econômica e cultural à comunidade na'cíonal:
I

IV - "evantamsnto sistemático dos recursos naturais, para ~
aproveitamento racional das suas potencialidades econô-nícas:

v-

incentivos à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à piscicultura, e à industrialização, através de planos integrados com os órgãos de desenvolvimento regional, atuantes
nas áreas respectivas;

VI ,- melhoria das condições de vida da população, mediante
efetiva assistência médica, sanitária, educacional e social;
VU - 'garantia à autonomia dos municipios, que o integram e
assistência técnica às respectivas administrações;
VIU - preservação das riquezas naturais, do patrimônio e das
áreas especialmente protegidas por lei federal.
Art. 2? Os órgãos que constituem a estrutura básica da
administração do Território Federal de Rondônia são os seguintes:
I - Órgão Colegiado:
a) Conselho Territorial.
U - Órgãos de assistência direta ao Governador:
a) Gabinete do Governador;
b) Procuradoria Geral;
c) Auditoria,
lU -Unidades operacionais diretamente subordinadas ao Governador:
a) Secretaria de Planejamento e Coordenação;
b) Secretaria de Educação e Cultura;
c) Secretaria de Saúde;
d) Secretaria de Promoção Social;
e) Secretaria de Agricultura;
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f) Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
g) Secretaria de Administração;
h) Secretaria de Finanças;
i) Secretaria de Segurança Pública.
Art. 3? As entidades vinculadas à administração do Território, são
as seguintes:
I - Sociedade de Economia Mista:
a) Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
b) Companhia de Água e Esgotos de Rondônia
CAERD.
Art. 4? O Conselho Territorial tem por finalidade exercer as
atividades previstas no artigo 28 do Decreto-lei n? 411, de 08 de janeiro de •
1969.
Art. 5? O Gabinete do Governador tem por finalidade prestar assístência ao Governador em sua representação política e social e incumbir-se
do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem como desenvolver
as atividades de comunicação social do Governo, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pelo Órgão Central de Comunicação Social
do Poder Executivo.
Art. 6? A Procuradoria Geral tem por finalidade prestar assessoramento [urfdíco ao Governador e aos órgãos que compõem a estrutura basica do Território, bem como promover a defesa dos interesses do Território
nas esferas judicial e administrativa.
Art. 7? A auditoria tem por finalidade prestar assessoramento ao
Governador, através de audítagens periódicas, com vistas à supervisão,
inspeção, orientação e controle da aplicação das normas administrativas,
financeiras e contábeis.
Art. 8? A Secretaria de Planejamento e Coordenação, órgão seccional do Sistema de Planejamento Federal, tem por finalidade realizar estudos para a' formulação de diretrizes da política de ação do Território e
exercer as funções de planejamento geral, orçamento, modernização administrativa, informações para o planejamento. indústria, comércio, turismo e assistência técnica aos municípios.
Art. 9? A Secretaria de Educação e Cultura tem por finalidade desenvolver a política de educação e cultura do Território, e executar as atividades de educação, ensino, magistério, cultura, letras, artes, patrimônio histórico, arqueológico, científico, cultural e artístico e desportos.
Art. 10.' A Secretaria de Saúde tem por finalidade desenvolver a
política de saúde do Território, e executar as atividades de assistência
médica e hospitalar, vigilância sanitária, controle de drogas,
medicamentos e alimentos, ação preventiva em geral e pesquisa médicosanitária, nos termos da Lei n? 6.229/75.
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Art. 11. A Secretaria de Promoção Social tem por finalidade
desenvolver a política de integração social do Território, e executar as atividades de ações comunitárias, migração e assentamento populacional,
mercado de trabalho, formação profissional, artesanato, programas de
habitação de interesse social e assistência social.
Art. 12. A Secretaria de Agricultura tem por finalidade desenvolver
a politica do setor agrícola no Território, e executar as atividades inerentes à agricultura, pecuária. caça e pesca, pesquisa e experimentação agropecuária, colonização, extensão rural, cooperativismo, mecanização
agrícola, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, recursos naturais
renováveis, inspeção de produtos vegetais e animais ou de emprego nas
atividades agropecuárias.
Art. 13. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem por.
finalidade desenvolver a política de desenvolvimento urbano e integração
territorial do Território e executar as atividades de obras públicas, urbanismo, transportes, saneamento básico, energia e comunicação.
Art. 14. A Secretaria de Administração, órgão seccional dos
Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC e de Serviços Gerais - SISG, tem por finalidade executar as atividades de pessoal,
serviços gerais e patrimônio, no âmbito do Território, observadas as diretrizes e normas dos órgãos central e setorial dos respectivos Sistemas.
Art. 15. A Secretaria de Finanças, órgão seccional dos Sistemas de
Administração Financeira e Contabilidade, tem por finalidade executar
as atividades de administração tributária, financeira, orçamentária e de
contabilidade, no âmbito do Território, observadas as diretrizes e normas
dos órgãos central e setorial dos respectivos Sistemas.
Art. ' 5.' A Secretaria de Segurança Pública tem por finalidade executar as atividades relativas à ordem e segurança públicas,
administração de estabelecimentos carcerários, administração e
segurança do tráfego e do trânsito e polícias civil e militar.
Art. 17. A Sociedade de Economia Mista,(Centrais Elétricas de
Rondônia S.A. - CERON, tem por finalidade exercer as atividades previstas na Lei n~ 5.523, de 04 de novembro de 1968 e legislação pertinente
em vigor.
Art. 18. A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD,
sociedade de economia mista, tem por finalidade exercer as atividades
previstas no Decreto-lei n~ 490, de 04 de março de 1969 e legislação pertinente em vigor.
Àrt. 19 O Gabinete do Governador e a Auditoria serão dirigidos por
Chefe, a Procuradoria Geral, por Procurador-Geral, e as Secretarias, por
Secretário, cujos cargos ou funções serão providos na forma da legislação
vigente.
Art. 20. Serão fixados em Regimento Interno, a ser aprovado pelo
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Ministro de Estado do Interior, nos termos do Decreto n~ 68.885, de 06 de
julho de 1971, a estruturação dos órgãos a que se refere o artigoâ? deste
Decreto, a competência das unidades que os integram e as atribuições de
seus dirigentes.
Art. 21- A estrutura de que trata este Decreto será implantada gradativamente, de acordo com a aprovação dos respectivos regimentos internos e nos limites dos recursos orçamentários disponíveis.
Art. 22. Os cargos e funções de confiança, do Quadro de Pessoal do
Território Federal de Rondônia, ficam mantidos na situação atual até que
sejam adaptados à nova estrutura estabelecida neste Decreto ou venham
a ser extintos.
Art. 23· Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N~ 84.455, DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Delega competência ao Ministro de
Estado das Relações Exterioredpere criar e
extinguir repartições consulares honorárias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 28 do Decreto n~ 71.534, de 12 de dezembro de 197~, alterado pelo Decreto n~ 76.758, de 9 de dezembro de 1975, no artigo 12 do
Decreto-lei n~ 200, de-zõ de fevereiro de 1967 e no Decreto n~ 83.740, de 18
de julho de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ É delegada competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para criar e extinguir repartições consulares honorárias.
Art. 2~ O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
Hélio Beltrão
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DECRETO N? 84.456, DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Autoriza a treneieréncie direta para a
Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltde., da concessão outorgada à Breeílino - Rádio e Televisão Ltâe., para execução de serviço de radiodifustio de sons e ímegens na cidade de Brasília - Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item xv, letra
"a", da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n~
16.633179,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a transferência direta, nos termos do artigo
94, n? 3, letra "a", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, pelo restante do
prazo, para a Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda, - TV
CAPITAL - Brasília, da concessão que detém a Brasilino - Rádio e Televisão Ltda. para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Brasília, Distrito Federal, cujo prazo da outorga foi renovado
através do Decreto n? 81.623, de 3 de maio de 1978, publicado no Diário
Oficial de 4 subseqüente.
Art. 2? A execução do serviço de radiodifusão que ora se transfere
reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos

DECRETO N? 84.457, DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Regulamenta 8 lei n? 6.715, de 12 de novembro de 1979, que cria 8 Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 16 da Lei n? 6.715, de 12 de novembro de 1979,
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DECRETA:
CAPíTULO I

Generalidades
Art. I? A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
(CFIAe), criada pela Lei n? 6.715, de 12 de novembro de 1979, é uma autarquia de regime especial, com prazo de duração indeterminado, vinculada
ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeíra, tendo sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro e jurisdição em todo território nacional.
Art. 2? A CFIAe funcionará, perante o Banco Nacional da Habita- .
ção (BNH), sem intermediários, na qualidade de Agente Financeiro,
Agente Promotor e Agente Assessor.
Art. 3? A CFIAe constituirá um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional, consoante dispõe o item III do
Art. 2? da Lei n? 4.380, de 21 de agosto de 1964, e integrará, no que respeita
as suas atividades imobiliárias propriamente ditas, o Sistema Financeiro
da Habitação (SFHl, nos termos do item IV do Art. 8'. do diploma citado.
Art. 4? A CFIAe receberá do BNH os recursos necessários à aquisição dos terrenos e à construção de unidades habitacionais para seus beneficiários.
Parágrafo único. A CFIAe será responsável, perante o BNH, pelos
créditos dele recebidos, desde a geração até a extinção desses créditos.
Art. 5? O Ministério da Aeronáutica - União Federal - poderá
doar à CFIAe imóveis destinados à moradia de militares a que se t~iere o
item 2 do Art. 59 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972, para serem vendiQ.os a seus beneficiários em consonância com as normas do Sistema F'inanceiro da Habitação.
Parágrafo único. A doação mencionada no presente artigo refere-se a
imóveis não situados em áreas ou vilas militares sob a jurisdição do Ministério da Aeronáutica, e, quando tratar de edifício de apartamentos, a
doação será do todo e não de parte.
Art. 6? As entidades da Administração Indireta, vinculadas ao Mínistério da Aeronáutica, poderão firmar convênio com a CFIAe, para
aquisição ou construção da casa própria para os seus servidores, de acordo com as prescrições da Lei n? 6.715, de 12 de novembro de 197.9.
CAPíTULOII
Dos Objetivos
Art. 7? A CFIAe terá como objetivos:
1 -produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

153

2 - propiciar ao beneficiário a concessão de recursos para aquisição
de unidade habitacional, em construção ou concluída;
3 - proporcionar ao beneficiário recursos para construção da casa
própria em terreno de sua propriedade;
4 - proporcionar ao beneficiário recursos para ampliação ou reforma
da única unidade habitacional de sua propriedade;
5 - proporcionar ao beneficiário recursos para aquisição de terreno e
simultânea construção de sua casa própria; e
6 - produzir unidades habitacionais para uso oficial do Ministério da
Aeronáutica, destinadas à moradia de militares a que se refere o item 2 do
Art. 59 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972, utilizando recursos financeiros de Programas do Sistema Financeiro da Habitação.

CAPÍTULO III

Dos Beneficiários

pos:

e2.

Art. 8?

Os beneficiários da CFIAe serão classificados em três Gru-

Grupo 1 - Oficiais e servidores civis;
Grupo 2 - Suboficiais, sargentos e servidores civis; e
Grupo 3 - Militares e servidores civis não enquadrados nos Grupos 1

Parágrafo único.' Os beneficiários a que se refere o presente artigo
são os profissionais de carreira do Ministério da Aeronáutica, inclusive
os inativos.
Art. 9? A inscrição dos beneficiários será feita mediante pagamento
de uma taxa estipulada pela CFIAe.
§ 1? Poderá também habilitar-se à inscrição o pensionista de beneficiário da CFIAe, de conformidade com as instruções estabelecidas em Regimento Interno da Caixa.
§ 2? Só poderão habilitar-se à inscrição os beneficiários que estejam
em pleno gozo de seus direitos civis e tenham livre disposição de seus
bens.
Art. 10· Os critérios para seleção e ordenação dos beneficiários inscritos, assim como os para escolha e distribuição de unidades habitacionais, serão estabelecidos em Regimento Interno da CFIAe.
Parágrafo único. É vedada a permuta de posicionamento na lista de
prioridade dos beneficiários inscritos, como também a troca de unidades
habitacionais escolhidas.
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CAPÍTULO IV

Dos Recursos Financeiros
Art. 11. A CFIAe contará com recursos provenientes de:
1 - receitas inerentes ao funcionamento da CFIAe;
2 - dotações orçamentárias que lhe forem atribuidas no Orçamento
Geral da União;
3 - auxilios financeiros à conta do Fundo Aeronáutico e de outros
fundos do Ministério da Aeronáutica;
4 - subvenções, contribuições, doações e legados;
5 - renda de bens patrimoniais da CFIAe; e
6 - quaisquer outros recursos que lhe forem expressamente atríbuídos,
•
CAPÍTULO V

Das Operações Imobiliárias
Art. 12. A CFIAe poderá realizar operações imobil iárias compreendidas na seguinte classificação:
Plano I - Operações de iniciativa da Caixa:
1 - financiamentos para construção ou aquisição de unidades
habitacionais destinadas à venda a seusbenefíciários: e
2 - financiamentos para construção ou aquisição de unidades
habitacionais destinadas ao uso oficial do Ministério da Aeronáutica.
Plano II - Operações de iniciativa dos beneficiários:
1 - financiamento ao beneficiário para aquisição de unidade habitacional, em construção ou concluída;
2 - financiamento ao beneficiário para construção de unidade
habitacional em terreno de sua propriedade;
3 - financiamento ao beneficiário para ampliação ou reforma de
unidade habitacional de sua propriedade; e
4 - financiamento ao beneficiário para aquisição de terreno e simultãnea construção de unidade habitacional.
CAPÍTULO VI

Das Condições de Financiamento
Art. 13. As condições de financiamento obedecerão às normas que
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regulam a política habitacional do Governo Federal prevista na Lei n?
4.380, de 21 de agosto de 1964, e legislação posterior.
Art 14. Os financiamentos da CFIAe obedecerão às seguintes prescrições:
1 - ter o beneficiário renda familiar compatível com o compromisso
que' deseja assumir;
2 - tlestinar-se o financiamento à obtenção de unidade habitacional
própria.
3 - vincular todo e qualquer financiamento à garantia hipotecária à
CFIAe;
4 - não ser o beneficiário proprietário de unidade habitacional, ressalvados os seguintes casos:
a - comprometer-se, de forma expressa, a alienar o imóvel do
qual é proprietário, nos prazos estabelecidos pelo BNH, a contar da assinatura da escritura de financiamento com a CFIAe;
b - destinar-se o financiamento à encampação pela CFIAe da hipoteca da única unidade habitacionai de propriedade do beneficiário;
c - destinar-se financiamento a reparo ou ampliação da única
unidade habitacional pertencente ao beneficiário, excluídas as obras de
caráter decorativo ou suntuário;
5 - restringir-se a quantificação do financiamento, ao total da avaliação do imóvel feita pela CFIAe, quando o valor dessa avaliação for inferior ao limite de financiamento correspondente à faixa de renda familiar
do beneficiário, fixado pelo Sistema Financeiro da Habitação, em Unidade Padrão de Capital (UPC), ou outro índice adotado para tal efeito;
6 - fazer o beneficiário o resgate da divida decorrente do financiamento, mediante o pagamento de prestações mensais, diretamente à
CFIAe, em caso de impossibilidade de averbação em folha de pagamento;
7 - fixar-se o prazo máximo de empréstimo e a taxa de juros, de
acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação;
8 - efetuar-se a aquisição de unidade habitacional concluida, dentro
do prazo estipulado pelo BNH, contado a partir da concessão do "habitese";
9 - vincular o financiamento a pagamentos dê prêmios de seguros; e
10 - ter o beneficiário pago a Taxa de Inscrição
CAPÍTULO VII

Das Obrigações dos Mutuários
Art. 15· O mutuário obriga-se a manter o imóvel, objeto da operação
com a CFIAe, enquanto à mesma hipotecado, em permanente estado de
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segurança e habitabilidade, executando à sua custa os reparos assim julgados necessários pela Caixa ou Dor quem de direito.
§ I? A CFIAe poderá fiscalizar e exigir o cumprimento dessa obzígação, podendo também realizar as obras necessárias, levando as respectivas despesas à conta do mutuário, para pagamento junto com as prestações mensais.
§ 2? O mutuário obriga-se a permitir a inspeção do imóvel pela
CFIAe ou por representante seu, devidamente credenciado, sempre que
julgado necessário.
Art. 16. Até o término do pagamento da dívida, objeto do financiamento, o mutuário não poderá sem o consentimento prévio e expresso da
CFIAe modificar a construção do imóvel ou de qualquer de suas dependências, nem fazer-lhe acréscimo algum.
Parágrafo único. Ao mutuário cumprirá respeitar as servidões estabelecidas.
Art. 17 -. O imóvel hipotecado à CFIAe não poderá ser, em caso algum, alugado para fins comerciais ou industriais.
Art. 18· O inadimplemento das condições contratuais por parte do
mutuário implicará na rescisão, de pleno direito, do contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Art. 19. N O caso de aquisição de imóvel por iniciativa do beneficiário, prevista no artigo 12, caberá ao mutuário a exclusiva responsabilidade dos riscos decorrentes de falência de construtores e incorporadores,
acréscimos de preços ocorridos durante a construçaoe os demais,
conseqüentes da operação.
Art. 20. A CFIAe terá preferência absoluta para aquisição de imovel por ela financiado, enquanto não quitado o respectivo contrato de financiamento, devendo o mutuário que pretender vendê-lo notificá-la por
escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para o exercício
do referido direito de opção.
Parágrafo único. Caso a CFIAe declinar do direio de opção, com a
conseqüente venda do imóvel a terceiros, toda a despesa advinda dessa
operação correrá à conta do proprietário, além da multa de 1 % (um por
cento) sobre o valor da transação.
CAPÍTULO VIII
Da Administração
Art. 21. A CFIAe será administrada por um Presidente, um DiretorExecutivo e um Diretor-Técnico, nomeados pelo Presidente da República.
§ E O Presidente será responsável, perante o Ministro da Aeronáutica, pelo pleno funcionamento da CFIAe.
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§ 2? O Diretor-executivo será responsável pela administração financeira e comercial da CFIAe.
.
§ 3? O Diretor-Técnico será responsável pela construção, fiscalização e recebimento das obras a cargo da CFIAe.
§ 4? A organização da CFIAe será especificada em Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 22. A CFIAe, para o desempenho de suas atividades, poderá requisitar servidores do Ministério da Aeronáutica e de entidades a ele vinculadas, e admitir empregados regidos pela Legislação Trabalhista e
normas que disciplinam o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
§ I? As requisições de servidores civis serão feitas pelo Presidente
da CFIAe ao Ministro da Aeronáutica.
§ 2? Os empregados do Quadro de Pessoal da CFIAe serão admitidos mediante concurso público, exceto os destinados a funções de confiança.
§ 3? Além dos empregados admitidos, também poderão integrar o
Quadro de Pessoal da CFIAe os funcionários que estejam à sua disposi- .
ção, e que; no prazo de 90 (noventa) dias após a implantação do referido
Quadro, manifestem esse desejo, aplicado o disposto nos parágrafos I? e
2? do artigo 4? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974.
§ 4? Os empregados colocados à disposição da CFIAe poderão também optar, após implantação do Quadro de que trata o parágrafo anterior,
e no prazo nele previsto, pela sua integração ao mesmo.
.
§ 5? Os funcionários e empregados que não optarem pela integração
ao Quadro de Pessoal, ou cuja opção não for aceita pela CFIAe, serão devolvidos aos seus órgãos ou entidades de origem.
§ 6? Os servidores civis que forem colocados à disposição da CFIAe
poderão optar pela percepção de salários e vantagens da Caixa.
§ 7? Aos servidores civis à disposição da CFIAe serão assegurados:
a - o vencimento, o salário e a remuneração do cargo ou função,
bem como todas as vantagens e direitos a que façam jus no órgão ou entidade ,de origem;
b - a continuidade da contribuição para instituição de previdência a que forem filiados; e
'c - a contagem, sem interrupção, de seu tempo de serviço no órgão ou entidade de origem, para todos os efeitos estatutários, ou da legislação trabalhista e previdenciária.
§ 8? O periodo em que o funcionário permanecer à disposição na
CFIAe será considerado, para todos os efeitos da vida funcional, como de
efetivo exercício do cargo ou emprego que ocupa no órgão ou entidade de
origem.
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CAPÍTULO IX

Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 23· Os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados'
próprios nacionais para todos os efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Dominio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus
beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda.
Art. 24. O funcionamento da CFIAe, até aprovação do Regimento
Interno, obedecerá a instruções para esse fim especialmente baixadas pelo seu Presidente.
Art. 26. Os militares da ativa, do Ministério da Aeronáutica, nomeados ou colocados à disposição da Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica, autarquia especial em organização, são considerados na situação de desempenhando encargos de natureza militar, de conformidade
com o artigo 30 da Lei n? 6.774. de 23 de dezembro de 1971, até a data da
publicação do Regimento Interno da CFIAe.
Parágrafo único. Publicado o Regimento Interno a que se refere este
artigo e, conseqüentemente. implantada a CFIAe.aplicar-se-á aos militares que nela continuarem servindo o disposto no artigo 86, item XIII. da
Lei n? 6.774, de 23 de dezembro de 1971.
Art. 26.· As organizações do Ministério da Aeronáutica deverão colaborar no sentido de facilitar a ação da CFIAe. dada a sua jurisdição de
âmbito nacional.
Art. 27. Os casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 28. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília-DF, em 31 de janeiro de 1980; 169? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.468, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1980
Delega competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para aprovar e
modificar o Regulamento do Serviço Consular Honorário brasileiro.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81. itens III e V, da Constituíção, tendo em vista o díspos-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

159

to no artigo 28 do Decreto n? 71.534, de 12 de dezembro de 1972, alterado
pelo Decreto n? 76.758, de 9 de dezembro de 1975, e de acordo com o Programa Nacional de Desburocratização instituído pelo Decreto n? 83.740,
de 18 de julho de 1979,
DECRETA:
Art. I? l!: delegada competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para, mediante portaria, aprovar e modificar o Regulamento do Serviço Consular Honorário brasileiro.
Art. 2? O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Hélio Beltrüo
DECRETO N? 84.459, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1980.
Dispõe sobre 8 fixação de áreas
prioritárias para fins de reforma agrária,
nos Municípios de Itaparã, Fátima do 8u1,
3atey, Caarapó. Deodápolis e Glória de
Dourados, nc Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem os artigos 81, item 111, e 161, § 4?, da Constituição, e nos termos
do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? São declaradas prioritárias para fins de reforma agrária, as
áreas abaixo discriminadas, transcritas no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul:
ÁREA I - Constituidapelas Glebas Três Irmãos e Três Irmãs I e 11,
situadas nos Municípios de Fátima do Sul e -Iatey, com os limites e confrontações descritos nas transcrições n? 18.820, a fls. 199/200, do Livro 3AB; n? 1.627, a fls. 255, do Livro 3-C; e n? 922, a fls. 273, do Livro 3-B, conforme plantas e memoriais descritivos constantes dos Processos IN. CRA/BR/N? 3.448179, e 3.453179.
ÁREA 11 - Constituída pela Gleba Ouro Verde, situada no
M unicípio de Fátima do Sul, Com os limites e confrontações descritas na
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transcrição n? 608, a fls. 136, do Livro 3-B, conforme planta e memorial
descritivo constantes do Processo INCRA/BR/N? 3.451179.
ÁREA 111 - Constituída pela Gleba Arriscado, situada no Município
de Fátima do Sul, com os limites e confrontações descritos na transcrição
n? 2.912, a fls. 152, do Livro 3-E, conforme planta e memorial descritivo
constantes do Processo INCRA/BR/N? 3.450179.
ÁREA IV - Constituída pela Gleba São Francisco, situada nos
Municípios de J atey e Fátima do Sul, com os limites e confrontações
caracterizados na transcrição n? 5.888, às fls. 50 do Livro 3-1, conforme
planta e memorial descritivos constantes do Processo INCRA/BR/N?
3.449179.
ÁREA V - Constituída pela Gleba Taquara, situada nos municípios
de Fátima do Sul, -Iatev e Caarapó, com os limites e confrontações descritos na transcrição n? 1.812, a fls. 32, do livro 3-D, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo INCRA/BR/N? 3.454179.
ÁREA VI - Constituída pela Gleba Rancho Conceição, situada no
Município de .Iatey, com os limites e confrontações descritos na transcrição n? 5.784, a fls. 300, do Livro 3-R, excetuada a parte adquirida pelo INCRA, conforme planta e memorial descritivo contantes do Processo INCRA/BR/N? 3.452179.
ÁREA VII - Constituída pela Gleba Santa Eliza, situada nos Municípios de Fátima do Sul, Deodápolis e Glória de Dourados, com os limítes e confrontações descritos na trasncrição n? 2.009, a fls. 105, do Livro 3D, excetuada a parte adquirida pelo INCRA, conforme planta e memorial
descritivos constantes do Processo INCRA/BR/N? 3.455179.
ÁREA VIII - Constituída pela Gleba Santa Terezinha, situada no
Município de Itaporã, com os limites e confrontações descritos nas transcrições n? 284, a fls. 31/32, do Livro 3-B; e n? 14.592, a fls. 92/93, do Livro
3-U, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo.
Art. 2~ As áreas prioritárias relacionadas no artigo anterior, ficarão sob a jurisdição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
Art. 3? Será de 5 (cinco) anos o prazo de intervenção governamental
nas áreas a que se refere o artigo I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA objetivarão, preferencialmente:
a) reformulação da estrutura fundiária da região;
b) regularização de aproximadamente 1.000 (um mil) lotes rurais;
c) organização, nas regioes indicadas, de mais três
Cooperativas Integrais de Reforma Agrária.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

161

Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
AngeIo Amaury Stábille
DECRETO N? 84.460, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins de
desapropriaçã.o, imóveis rurais situados nos
Municípios de ítepore, Fátima do Sul, Jaiey, Ceemoõ, Deodápolis e Glória de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul, compreendidos nas áreas prioritárias de reforma
agrária, fixadas pelo Decreto n? 84.459, de 4
de fevereiro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem os artigos 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e nos
termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? São declarados de interesse social para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b e d, e 20, itens I e V, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais transcritos no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Dourados, Estado de Mato Grosso
do Sul, abaixo discriminados:
a) - Glebas Três Irmãos e Três Irmãs I e H, situadas nos Municípios
de Fatima do Sul e Jatey, com os limites e confrontações descritos nas
transcrições n? 18.820, a fls. 199 e 200, do Livro 3-AB; n? 1.627, a fls. 255,
do Livro 3-C; e n? 922, a fls. 273, do Livro 3-B, conforme planta e memorial
descritivo constantes dos Processos INCRA/BR/N? 3.448179 e 3.453179.
b) - Gleba Arriscado, situada no Município de Fátima do Sul, com
os limites e confrontações descritos na transcrição n? 2.912, a fls. 152, do
Livro 3-E, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo
INCRA/BR/n? 3.450179.
c) - Gleba São Francisco, situada nos Municípios de Jatey e Fátima
do Sul, com os limites e confrontações descritos na trasncríção n? 5.888, a
fls. 50, do Livro 3-1, conforme planta e memorial descritivo constantes do
Processo INCRA/BR/N? 3.449179.
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<fl ~ Gleba Taquara, situada nosM unicípios de Fatima do Sul, J atey e
Caarapó, com os limites e confrontações descritos na trasncrição n~ 1.812,
a fls. 32, do Livro 3-D, conforme planta e memorial descritivo constantes
do Processo INCRA/BR/ N~ ,3.454179.
e) - Gleba Rancho Conceição, situada no Município de Jatey, com os
limites e confrontações descritos na transcrição n~ 5.784, a fls. 300, do Livro 3-H, excetuada a parte adquirida pelo INCRA, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo INCRA/BR/N~3.452179.
fI - Gleba Santa Eliza, situada nos Municípios de Fátima do Sul,
Deodápolis e Glória de Dourados, com os limites e confrontações descritos na transcrição n~ 2.009, a fls. 105, do Livro 3-D, excetuada a parte adquirida pelo INCRA, conforme planta e memorial descritivo constantes
do Processo INCRA/BR/N~3.455179.
g) - Gleba Santa Terezinha, situada no Município de Itaporã, com os
limites e confrontações descritos nas trasncrições n~ 284, a fls. 31132, do
Livro 3-B; e n~ 14.592, a fls. 92/93, do Livro 3-U, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo CSN/N~ 0393176.
h) - Gleba Ouro Verde, situada no Município de Fátima do Sul, com
os limites e confrontações descritos na transcrição n~ 608, a fls. 136, do Livro 3-B, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo
INCRA/BR/N~3.451179.
Art. 2~ Excetuam-se dos efeitos deste decreto as áreas pertencentes
ao Estado de Mato Grosso do Sul, encravadas nos limites e confrontações
acima mencionados.
Art. 3? :Ê ressalvado o direito da União de questionar o domínio das
terras tituladas irregularmente, observado o disposto na Lei n? 6.634, de 2
de maio de 1979, e na Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único, do artigo 13, do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis de que
trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25 de
abril de 1969.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr'ãrío,
Brasília, 4 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábille
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DECRETO N? 84.461, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza0 funcionamento do curso de
Formação de Tecnólogos em Processamento
de Dados, da Faculdade de Administração,
com sede na cidade de Santa Rita do Sapucaí, eetedo de Minas Gerais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n?842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho. Federal
de Educação n? 1.463179, conforme consta do Processo n? 10177 CFE e 247.477176 do Ministério da Educação e Cultura,'
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação <4>
Tecnólogos em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade
de Administração, mantida pela Fundação Educandário Santarritense,
com sede na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella
DECRETO N? 84.462, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Estudos Sociais, licenciatura plena, habilitação em Educação Moral e Cívica, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Presidente Venceslau.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere oartigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigoM7'da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista ó Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 1.477/79, conforme consta do Processo n? 4.864/77 - CFE
e 234.182/79 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais, licenciatura plena, habilitação em IEducação Moral.e Cívica,' minis-

164

ATOS DO PODER EXECUTIVO

trado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Venceslau, mantida pelo Instituto Toledo de Ensino, com sede na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella
DECRETO N? 84.463, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a absorção, em cumpri.
mento do disposto DO artigo 10 da Lei n?
6.310, de 15 de dezembro de 1975, das atividades da Operação Mauá - OPEMA pela
Fundação Projeto Iíondon e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei n? 6.310, de 15 de dezembro de 1975, no Decreto n? 83.189, de
19 de fevereiro de 1979, e no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979,

DECRETA:
Art. I? Fica extinta, no Ministério dos Transportes, a Operação
Mauá - OPEMA, instituída pelo Decreto n? 64.918, de 31 de julho de 1969,
sendo as suas atividades absorvidas pela Fundação Projeto Rondon, nos
termos do artigo 10 da Lei n? 6.310, de 15 de dezembro de 1975.
Art. 2? O Ministério dos Transportes firmará éonvênic com a Fundação Projeto Rondon com a finalidade de assegurar a execução da programação prevista pela Operação Mauá para 1980 e de estabelecer, para
os anos seguintes, os mecanismos de cooperação com vistas à integração
do universitário na problemática dos transportes do País.
Parágrafo Único. Os recursos consignados no Orçamento da União
para o exercício financeiro de 1980 ao desenvolvimento da Operação Mauá
serão transferidos, com base em crédito suplementar, à Fundação Projeto
Rondon.
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Art. 3? A Fundação Projeto Rondon providenciará a inclusão, em
suas propostas orçamentárias, de recursos para garantir a continuidade
da programação desenvolvida através da Operação Mauá.
Art. 4?

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se os Decretos n?s 64.918, de 31 de julho de 1969 e
83.189, de 19 de fevereiro de 1979, bem como as demais disposições em
contrário.
Brasília, em 6 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.464, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho para revisão e reformulação da legielecsa florestal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição.
.
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Grupo de Trabalho constituído de representantes dos Ministérios da Agricultura, do Interior, da Educação e Cultura
e da Justiça, designados pelos respectivos Ministros de Estado, com a finalidade de desenvolver os estudos necessários com vista à revisão, reformulação e consolidação da legislação floresta!.
Art. 2? A coordenação do Grupo caberá ao representante do Ministério da Agricultura,sendo fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data da publicação deste Decreto, para a conclusão dos trabalhos.
Parágrafo Único. O grupo de Trabalho funcionará no Ministério da
Agricultura, que providenciará o necessário apoio administrativo.
Art. 3? O Grupo de Trabalho poderá contar com a participação de
todos os órgãos e entidades públicas, cujas áreas de atuação estão relacionadas com atividades florestais, e convidar, para assessorá-lo, técnicos
de notório saber e representantes de entidades conservacionistas.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
Angelo Amaury Stábille
E. Portella.
Mário David Andreazza
Antonio Delfim Netto
DECRETO N? 84.465, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1980
Aprova a constituição da COALBRA Coque e Álcool da Madeira 8/A e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 6? da Lei n? 6.768, de 20 de dezembro de 1979/
DECRETA:
Art. I? É constituída, nos termos da Lei n? 6.768, de 20 de dezembro
de 1979, a COALBRA - Coque e Álcool da Madeira SI A, sociedade de
economia mista vinculada ao Ministério da Agricultura.
Art. 2? Fica aprovado o Estatuto da COALBRA, o qual, rubricado
pelo Ministro de Estado da Agricultura, aeste acompanha.
Art. 3? A COALBRA, será instalada no prazo de 30 dias, contados,
da publicação deste Decreto.
Art. 4? O Ministro de Estado da Agricultura baixará os atos que se
fizerem necessários à instalação e implantação da COALBRA.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da Republica,
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábille
Antonio Delfim Netto

o Estatuto mencionado neste decreto está publicado no Diário Oficial de 8.2.80.
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DECRETO N? 84.466, DE 7 DE FEVEREIRO DE 11180
Autoriza o funcionamento. do curso de
Odontologia da Faculdadde de Ciências da
Saúde Grande Rio, do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo Sí , item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, "Iterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 1.678179, conforme consta do Processo n? 5.524176·CFE e
255.111179 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Odontologia, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Saúde Grande Rio,
mantida pela Assocíação Fluminense de Educação,com sede na cidade de
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de fevereiro de 1980: 159? da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella.
DECRETO N? 84.467, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1980.
Concede à «IRAQI AIRWAYS". eutoriseção a funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o Decreto n?
35.514, de 18 de maio de 1954,
DECRETA:
Art. 1~ É concedida à «Iraqí Aírways», empresa estatal, com sede
em Bagdá, Iraque, autorização para funcionar no Brasil, com os Estatutos que apresentou e com o capital destinado às suas operações no Brasil
estimado em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), obrigada a mesma empresa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2? A este decreto, em sua publicação, acompanham os Estatutos e demais atos mencionados no artigo 2? . do Decreto n? 35.514, de 18 de
maio de 1954.
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Art. 3? O exercício efetivo de qualquer atividade da «Iraqi Airways» no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo, ficará

sujeito à legislação brasileira que lhe for aplicável.
Art 4?

Ficam ainda estabelecidas as seguintes cláusulas:

I - «Iraqí Airways- é obrigada a manter, permanentemente, um
Representante Geral, no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e, definit.i.vamente, resolver as questões que se suscitarem,
quer com O Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela empresa,
II - Todos os atos que a empresa praticar' no Brasil ficarão sujeitos unicamente às leis e regulamentos e à jurisdição dos tribunais judiciários ou administrativos brasileiros, sem que,
tempo algum, a referida empresa possa invocar qualquer exceção ou imunidades fundadas em
seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base a qualquer reclamação.
III - A empresa não poderá realizar no Brasil quaisquer objetivos,
ainda mesmo constantes dos seus Estatutos, quando esses objetivos sejam privativos de empresas nacionais e vedados às estrangeiras, sendo
que só poderá exercer os que dependam da prévia permissão governamental depois de obtê-la e sob as condições em que for concedida.
IV - Qualquer alteração que a empresa venha a fazer nos respectivos Estatutos fica dependendo de autorização do Governo brasileiro
para produzir efeitos no Brasil.
V - Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento no
Brasil se infringir as cláusulas anteriores, bem como suspensa ou revogada a licença de operação da empresa, segundo o estabelecido no artigo 7 do Acordo sobre transporte aéreo ou se, a juízo do Governo brasileiro, a empresa exercer atividades contrárias tio interesse público.
VI - Para efeito do artigo 6 do Acordo sobre transporte aéreo entre
o Brasil e o Iraque, firmado em Brasília, em 21 de janeiro de 1977, promulgado pelo Decreto n? 84.301, de 12 de dezembro de 1979, ser-lhe-ão
aplicadas as leis e regulamentos brasileiros relativos à entrada, permanência ou saída de aeronaves; bem como à entrada,' permanência ou
saída de passageiros, tripulações ou carga das aeronaves.
VII - A presente autorização é dada sem prejuízo de achar-se a
empresa sujeita às disposições legais vigentes, especialmente as referentes às sociedades comerciais.
VIII - A transgressão de quaisquer das cláusulas para a qual não
exista cominação especial, e a prática de infrações das tarifas de transporte aprovadas ou autorizadas pela autoridade brasileira competente,
serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação. interna, No
caso de reincidência, poderá ser cassada a autorização concedida.

em
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Art. 5? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícação.
Brasilia, 08 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO. FIGUEIREDO
Delio J erâim de Mattos
Os Estatutos mencionados neste Decreto estão publicados !to Diário Oficial dé
11.02.80.

DECRETO N? 84.468, DE I l DE FEVEREIRO DE 1980
Concede autorização à Pecten Brazil
Bahia Company, Chevron Bahia Petroleum
Companye Unionoil Bahia: Ltd. para operarem no mar territorial do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
processo GM 00166179, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? E concedida autorização à Pecten Brazil Bahia Company,
Chevron Bahia Petroleum Company e Unionoil Bahia, Ltd, para
operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-Lei n? 1.098, de
25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. .PETROBRÃS, mediante o contrato ACS-19, de 13.08.79, celebrado pelas
mesmas com a Petróleo Brasíleiro SI A - PETROBRÁS, para execução
de exploração petrolífera com embarcações contratadas pelas referidas
Companhias ou de sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 12 de agosto de 1982, prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na forma
da lei ou do contrato.
Art. 3? Para fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164, de
26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operar serão efetivados
diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e com os dados
necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1980; 159? de Independência e 92? de República.
JOÃO FIGUEIREDO

Roberto Andersen Cavalcanti
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.469, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980
Concede autorização à Pecten Brazil
Bahia Petroleum Company, Chevron Bahia
Sul Petroleum Company e Uníonoil Atlantic
Ltâ, para operarem no mar territorial do
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLiCA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
processo GM 00164/79, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à Pecten Brazil Bahia Petroleum
Company, Chevron Bahia Sul Petroleum Company e Unionoil Atlantic
Ltd., para operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n?
1.098', de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A.-' PETROBRÁS, mediante o contrato ACS-20, de 13.08.79, celebrado pelas
mesmas com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, para execução
de exploração petrolífera com embarcações contratadas pelas referidas
Companhias ou de sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata. o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 12 de agosto de 1982,
prorrogável. mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua' revogação, a
qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações; na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operar serão efetivados
diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e com os dados
necessários à fiscalização das embarcações estrangerias.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Roberto Andersen Cavalcanti
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.470, DE nDE FEVEREIRO DE 1980'
Concede autorização à Citco Brasil Petroleum Corporation, Chevron Amazon Petroleum Company, Unionoil Amazonas",
Ltd. e Canam Offshore Limited para opererem no mar territorial do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
processo GM 00165/79, do Ministério das Minas e Energias
DECRETA:
Art. 1? É concedida autorização à Citco Brasil Petroleum
Corporation, Chevron Amazon Petroleum Company, Unionoil Amazonas Ltd. e Canam OHshore Limited para operarem no mar territorial do
Brasil fixado pelo Decreto-lei n? 1.098, de 25 de março de 1970, a serviço
da Petróleo Brasileiro S:A. - PETROBRÁS, mediante ACS-21, de
13_08.79, celebrado pelas mesmas com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, para execução de exploração petrolífera com embarcações
contratadas pelas referidas Companhias ou de sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins ~encionadosno Artigo 1? e vigorará até 15 de agosto de 1982, prorrogável mediante novo decreto, sem prejuízo de sua revogação, a qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na forma
da lei ou do contrato.
.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operar serão efetivados
diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, mediante ofício da Petróleo Brasileiro SI A. - PETROBRÁS, e com os dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1980;
blica,

159~

da Independência e 92? da Repú-

JOÁO FIGUEIREDO
Roberto Andersen Cavalcanti
Cesar Cals Filho
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DECRETO N' 84.471, DE 11 DE ,'EVEREIRO DE 1980
Concede li Companhia Hidro Elétrica
do SiJo Francisco -CIIESF.l.lutorhacãn para construir linhas de transmissão de energia elMrica em faixa de terra situada em re-

servas indígenas, e dá outras pl'ovidtlndas.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Oonstítuícão.tendo em vista as disposicõee da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973'(Estatuto do indio),j
DECRETA:
Art. I? E concedida autorização à Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco - CHESF, para construir as linhas de transmissão de
energia elétrica, numa faixa de 100 [cem] metros de largura, entre as sübestacõee de Presidente Dutra e Imperatriz, ambas no Estado do Maranhão. atravessando duas Reservas Indígenas a saber: a primeira situada
entre a cidade de Barra do Corda e Grajaú. pertencente aos Índios Guaiajaras e Canabraves, no Estado do Maranhão, numa extensão de 22.550m,
à margem da Rodovia Federal BR-226, entre os pontos de coordenadas
geográficas S"34'S4"8 e 4S043'34"WGr.; 5"30'32"8 e 46"34'OO"WGr.;
5"30'08"8 e 45°32'16"WGr.; 5°30'11"8 e 45°32'lS"WGr.; 5°30'35"8 e
45°34'OO"WGr.; e 5"31'57"8 e 45°43'34"WGr; e a segunda situada entre as
cidades de Sítio Novo e Montes Altos, pertencentes aos índios Krikatis,
também no Estado do Maranhão, numa extensão de 33,003 m, à margem
da Rodovia Estadual MA-41 entre os pontos de coordenadas geográficas
5°58'47"8 e 46"44'05"WGr.; 5°53'47"8 e 46°55'29"WGr.; 5"52'38"8 e
47°02'07"WGr.; 50'62'40"8 e 47°02'07"WGr;, 5°53'49"8 e 46°55'29"WGr. e
5"53'49"8 e 46°44'05"WGr.
Parâgrafo único. O projeto de construção e a planta de situação deverão ser aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas
e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
do Ministêrio das Minas e Energia.
Art. 2? A autorização compreende a faculdade, atribuída à
CHE8F para praticar todos os atos de contruçâo, operação e manutenção
das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à áreas através de faixas adjacentes, desde que não haja outra via praticável.
Perégrafc único. A Fundação Nacional do índio (FUNAI), na qualidade de órgão federal competente para prestar tutela e assistência aos
silvícolas, adotará providências no sentido de limitar o uso e gozo das
áreas de terra atingidas ao que for compatível com a preservação das linhas de transmissão, e de evitar a prática de atos que embaracem ou causem danos às comunidades indígenas.
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Art. 3? A CHESF poderá utilizar a área a que se refere o artigo I?, a
partir da data de assinatura deste Decreto, e indenizará as comunidades
indígenas dos prejuízos que venha a causar em decorrência da utilização
da faixa de terra, competindo, ao órgão federal de assistência ao silvícola,
a fixação do valor da indenização.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1980; 159? de Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
Mário David Andreazza
DECRETO N?84.472, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidAo administrativa,
faixa de terra destinada à passagem deJinha
de trasmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «cn,doDecreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 703.644179.
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em
138K\V, circuito duplo, a ser estabelecida, entre a subestação Iguapé e a
torre n? 28-4, do ramal de 138l(iV, para a subestação Cravinhos que deriva
dá linha de transmissão denominada subestação Itaipava - subestação
São Simão, localizadas nos Municipios de Ribeirão Preto e Cravinhos,
Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? BX -D-ll 216 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétric.., no
Processo MME n? 703.644179.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL,.a promover a constituição de servidão administrativa nas referidàs
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força
e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito atri-
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buído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção.
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas de quaisquer atos que a embaracem 'ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte,
Art. 4? A companhia Paulista de Força e Luz - CPFL,poderá
promover, em Juízo. as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estab~
lecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.473, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980
Altera a redação do artigo 66 do Decreto
n? 61.244, de 28 de agosto de 1967, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição;
DECRETA;
Art. I? O artigo 66 do Decreto n? 61.244, de 28 de agosto de 1967,
passa a vigorar com a seguinte redacão, acrescido de parágrafo único:
«Art. 66. Os recursos da SUFRAMA serão depositados nos
estabelecimentos oficiais de crédito, vinculados ao Ministério do
Interior, em conformidade com os critérios estabelecidos pela sua
superintendência.
Parágrafo único. O pagamento da despesa far-se-á mediante
ordem bancária ou cheque nominativo contendo a assinatura do
coordenador de despesas e do responsável pelo Setor Ftnanceíro.»
Arte 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1980; 159? de Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
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DECRETO N? 84.474, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980 .
Revoga o Decreto n? 70.858, de 24 de julho de 1972, que aprovou a Tabela de Empregos destinada a atender as atividades do
Serviço de Taila do Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica revogado o Decreto n? 70.858, de 24 de julho de 1972,
que aprovou a Tabela de Empregos destinada a atender as atividades do
Serviço de Taifa do Ministério do Exército, instituindo o referido Serviço, mediante contratação de empregados, previamente selecionados em
concurso público.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
•
Brasília, DF, 11 de fevereiro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.475, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980.
Altera a subordinação de Organização
Militar do Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item lU, da Constituição, de conformidade com o disposto no Art. 46,do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Art. 32
do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n?
81.639, de 09 de maio de 1978, e com o que propõe o Ministro do Exército,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada a subordinação do 17? Batalhão de Infantaria
da 3~ Divisão de Exército para oi? Grupamento de Fronteira.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 11 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92?·da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 84.476, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980.
Revoga

dispositivo

do Decreto n?

71.834. de 12 de fevereiro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o artigo 3? do Decreto n? 71.834, de 12 de fevsreiro de 1973.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, DF, 11 de fevereiro de 1980 159? da independência e 92? da'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.477. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetrícia da Faculdade de
Ci~Dcias da Saúde «Farias Brito", em Guarulbos. Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de '9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 56/80, conforme consta do Processo n? 1372177-CFE e
202.923/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem e
Obstetrícia, com habilitações de Enfermeiro e de Enfermagem MédicoCirúrgica, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Saúde «Farias
Brito. mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de fevereiro de 1980; 159? de Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 84.478, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1980
A utoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade IberoAmericana de Letras e Ciências Humanas
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 149/80, conforme consta do Processo n? 2.788/80-CFE,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de
Administração a ser ministrado pela Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas do Centro Hispano-Brasileíro de Cultura, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E.Portella
DECRETO N? 84.479, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1980
A utoriza o Instituto Nacional de Ooíonízação e Reforma Agrária - INCHA, a doar o
imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Decreto n?
80.511, de 7 de outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, autorizado a doar ao Município de Imperatriz, no Estado do
Maranhão, uma área de terras medindo 273,1925 ha (duzentos e setenta e
três hectares, dezenove ares e vinte e cinco centiares), situada no Distrito
de Açailãndia, naquele Município, cujos limites e confrontações constam
do memorial descritivo existente no Processo INCRA N? 1.288/77 Projeto Fundiário Açailândía,
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Parágrafo único. A área de terras, a que se refere este artigo, arrecadada nos termos do artigo 28 da Lei n? 6.383, de 7 de dezembro de 1976, está matriculada, em nome da União Federal, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Imperatriz, sob o n? 1.704, Av -1/1.704, Lv. 2H,
fls. 125, em 24 de abril de 1979.
Art. 2? O imóvel doado destina-se à formação de vilas e povoados
no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 3? O imóvel com suas benfeitorias e acessórios, reverterá de
pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado dentro da finalidade e prazo constantes do
Instrumento de doação.
Art. 4? A doação será formalizada mediante a expedição, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do titulo de
dominio, observadas as disposições do Decreto n? 80.511, de 7 de outubro
de 1977.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? de República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.480, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1980
Renova por 15 (quinze) anos, a concessão outorgada à Rádio e Televíeõo Coroados
S.A., e autoriza tranferência direta para a
Sociedade Rádio Emissora Pereneenee S.A.
que passará a executar Serviço de Radiofusão de Sons e Imagens (televisão), na cidade
de Londrina, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a", da Constituição, e nos termos do artigo 12,do Decreto n? 79.726, de 26
de maio de 1977, combinado com o artigo 94, n?'3, letra «a", do Regulamento dos Serviços de Radiofusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de
outubro de 1963, tendo em vista o que consta do Processo MC 82.352177,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?,:da Lei n?
4.117, de .27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 79.726, de 26 de
maio de 1977, por 15 (quinze) anos, a partir de 3 de maio de 1977, a conces-
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são outorgada pelo Decreto n? 516, de 18 de janeiro de 1962, publicado no
Diário Oficial da União da mesma data, à Rádio e Televisão Coroados
S.A.
§ I? A execução do serviço de radíofusão, cuja outorga é renovada
por seu decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 79.726, de 26 de maio de 1977,
às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento N acionai de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o prazo
para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2? Simultaneamente, fica autorizada a transferência direta,
pelo restante do prazo referido no artigo I?, para a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. da concessão deferida à Rádio e Televisão Coroados S.A., para executar serviço de radíofusão de sons e imagens na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, sem direito a exclusividade.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1980; 159? de Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos
DECRETO N? 84.481, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1980
Fixa a distribuição das funções privativas e gerais dos Oficiais do Exército para o
ano de1980.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição e tendo em vista o Decreto n?
71.848, de 16 de fevereiro de 1973, alterado pelo Decreto n? 81.247, de 23 de
janeiro de 1978,
DECRETA:
Art. I? A distribuição, por postos, das funções privativas para cada Arma e para o QMB,.e das funções gerais, dos oficiais de carreira do
Exército, a vigorar no ano de 1980 é a seguinte:

•

Funções Privativas
Postos

~

'8..~

Mb

Soma

c

e

::I-Ql

~=
"'O.~

-~

~:=
E-< C,)

0=

In!

Oav

Art

Eng

Coronel

25

15

15

10

55

386

451

Tenente-Coronel

80

40

60

35

215

921

1136

Com

"'C:>
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Major

230

85

120

80

40

60

615

676

1291

Capitão

650

240

330

160

80

110

1570

385

1955

I? Tenente

550

165

185

80

50

70

1100

ISO

1280

2? Tenente

270

80

90

40

30

40

550

115

665

1805

625

800

405

200

280

4115

2663

SOMA

6778

Art. 2? Este Dereto entrará em vigor na data de sua publiação, revogadas as disposições em contrário.
,
Brasília, em 14 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92' da
Repúblia.
•
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.482, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1980
Concede à

Compania de A viacion

"Feucett" SIA autorização a funcionar no
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o Decreto n?
35.514, de 18 de maio de 1954,
DECRETA:
Art. I? É concedida à Compallia de Aviacion «Faucett» SI A, com
sede em Lima, Peru, autorização para funcionar no Brasil, com os Estatutos que apresentou e com o capital destinado às suas operações no Brasil
estimado em Cr$ 13.000,00 (treze mil cruzeiros), obrigada a mesma empresa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2? A este Decreto, em sua publicação, acompanham os Estatutos e demais atos mencionados no artigo2? do Decreto n? 35.514, de 18 de
maio de 1954.
Art. 3? O exercício efetivo de qualquer atividade da Compaüia de
Aviacion «Faucett» SI A, no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo, ficará sujeita à legislação brasileira que lhe for aplicável.
Art. 4? Ficam ainda estabelecidas as seguintes cláusulas:
I - A Compaiiia de Aviacion «Paucette Sz'Aé obrigada a manter,
permanentemente, um Representante Geral, no Brasil, com plenos e ilimí-
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tados poderes para tratar e, definitivamente, resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela empresa.
II - Todos os atos que a empresa praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às leis e regulamentos e à jurisdição dos tribunais judiciários ou administrativos brasileiros, sem que, em tempo algum, a referida
empresa possa invocar qualquer exceção ou imunidades fundadas em
seus Estatutos, cujas disposições não poderão servir de base a qualquer
reclamação.
III - A empresa não poderá realizar no Brasil quaisquer objetivos,
ainda mesmo constantes dos seus Estatutos, quando esses objetivos sejam privativos de empresas nacionais e vedados às estrangeiras, sendo
que só poderá exercer os que dependam da prévia permissão gorvernamental, depois de obtê-lo e sob as condições em que for concedida.
IV - Qualquer alteração que a empresa venha fazer nos respectivos
Estatutos fica dependendo de autorização do Governo brasileiro para
produzir efeitos no Brasil.
V - Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento no Brasil, se infringir as cláusulas anteriores, as disposições constantes do artigo
IV do Acordo sobre transporte aéreo entre o Brasil e o Peru, firmado no
Rio de Janeiro a 28 de agosto de 1953, promulgado pelo Decreto n? 42.123,
de 21 de agosto de 1957, ou se, a Juízo do Governo brasileiro, a empresa
exercer atividades contrárias ao interesse público.
VI - Para efeito do artigo III e artigo 13, da Convenção de Chicago,
ser-lhe-ão aplicadas as leis e regulamentos brasileiros relativos à entrada,
permanência, ou saída de aeronaves, berncomo à entrada. permanência
ou saída de passageiros, tripulações ou carga das aeronaves.
VII - A presente autorização é dada sem prejuízo de achar-se a empresa sujeita às disposições legais vigentes, especialmente as referentes
. às sociedades comerciais.
VIII - A transgressão de qualquer das cláusulas para a qual não
exista cominação especial, e a prática de infrações das tarifas de transporte aprovadas ou autorizadas pela autoridade brasileira competente,
serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação interna. No caso de reincidência, poderá ser cassada a autorização concedida.
Art. 5? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Braaílía, 15 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delio Jardim de Mattos
Os Estatutos e demais atos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O.

20.2.80.

de
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DECRETO N? 84.483, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa. de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - GEMIG, no Estado de MinesGereis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI. da Constituíção, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 702.133179,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 KV, a ser estabelecida, entre as subestações Gafanhoto e
Bom Despacho, respectivamente nos Municípios de Divinópolis e Bom
Despacho, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação
n? 11.159-EL-07 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.133179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
- CEMIG)a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único.
Os proprietários das áreas de terra atingidas
pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servidão. abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
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Art. 4? A Centrais Flétricas de Minas Gerais S.A.
CEMIG,'poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho.
DECRETO N? 84.484, DE 20 DE FEVEREIFO DE 1980
Reorganiza o Conselho de Desenvolvimento Comercial - CDC.
criado pelo
Decreto-lei n? 690, de 18 de julho de 1969, elterado pelo de n? 868, de 12 de setembro de
1969, e dá outras providênçias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A política de desenvolvimento do comércio interno será conduzida pelo Ministério da Indústria e do Comércio, através do Conselho
de Desenvolvimento Comercial (CDC), segundo as diretrizes governamentais estabelecidas.
Art. 2? O Conselho de Desenvolvimento Comercial tem por finalidade formular a política de desenvolvimento do comércio interno, coordenar e acompanhar sua execução.
Parágrafo único.
CDC:

Para os fins mencionados neste artigo, compete ao

I - Propor e/ou estabelecer diretrizes, prioridades e instrumentos da
política nacional de desenvolvimento comercial;
II - Propor a programação de apoio oficial ao desenvolvimento do
comércio interno;
III - Propor critérios para concessão dos estimulos governamentais
à organização, expansão, modernização e ao aumento da eficiência e da
produtividade do setor, respeitadas as competências especificas atribuídas por lei aos demais órgãos e entidades da administração pública;
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IV - Planejar e coordenar atividades de capacitação gerencial do setor objetivando acelerar o processo de modernização global pela absorção
de novas práticas comerciais;
V - Atuar em estreita articulação com os órgãos e entidades públicas, que exerçam atividades relacionadas ao comércio e com as entidades
de classe do setor.

Art. 3? O cnc será integrado pelos seguintes membros:
I
11
111
IV
V
VI

VII
VIII

IX

Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, como
Presidente;
Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio;
Presidente do Banco Central;
Secretário da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
Secretário Especial de Abastecimento e Preços da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
Secretário Nacional de Abastecimento do Ministério da
Agricultura;
Presidente da Confederação Nacional do Comércio;
Presidente da Confederação Nacional das Associações
Comerciais;
Presidente da Confederação N acionai dos Dirigentes Lojistas.

§ I? O Presidente do cnc poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, representantes de outros órgãos e entidades pü.blicas ou privadas.
.
§ 2? O Presidente do cnc será substituido, em suas faltas e impedimentos, pelo Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio.
§ 3? Em seus impedimentos eventuais os membros do Conselho serão representados por suplentes por eles previamente indicados.
§ 4? O cnc reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e extraordinariamente sempre que necessário.

Art. 4? As decisões do cnc serão orientadas em consonância com a
política sócio-econômica do Governo.
Art. 5? O cnc disporá de uma Secretaria Executiva para promover
e coordenar os estudos das matérias a serem submetidas à decisão. do
Conselho, bem como das medidas necessárias à execução e ao acompanhamento das políticas, programas e normas fixadas.
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§ 1? A Secretaria Executivaserá dirigida por SecretárioExecutivo,
cuja função será provida na forma da legislação pertinente.
§ 2? O Secretário-Executivo participará, sem direito a voto, das
reuniões do CDC.
.
§ 3? Para fins do disposto neste artigo e no artigo 2?, parágrafo único, item V, o Secretário-Executivo do CDC poderá constituir Grupos Setoriais, para trabalhos específicos e de duração temporária, integrados
por representantes dos órgãos e entidades, cujas atividades tenham relação com o setor.
Art. 6? As funções de confiança pertencentes à atual Secretaria Geral do CDC e bem assim à Divisão de Exposições e Feiras, ficam mantidas na situação atual até que sejam adaptadas à nova estrutura.
Art. 7? A estrutura organizacional do CDC será fixada em regimento interno, aprovado pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio,
nos termos do Decreto n? 68.885, de 6 de julho de 1971, definindo a competência de suasunidades e as atribuições dos respectivos dirigentes.
Art. 8? A partir da data da vigência do regimento interno mencionado no artigo anterior,.ficam revogados os Decretos n?s 60.538, de 6 de abril
de 1967; 65.547, de 21 de outubro de 1969; e 82.277, de 18 de setembro de
1978; e o item 111 do artigo 9? e a Seção 111, com os respectivos artigos 21 a
25 do Decreto n? 534, de 23 de janeiro de 1962.
Art. 9? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Joã.o Camilo Penna
DECRETO N? 84.485, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre revogaçáo de Decretos que
aprovam Regulamentos de Org4os do Ministérío do Exé.rJ<jJQ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere os itens 111 e V do art. 81 da Constituição e em face do disposto no
item I do art. 33 -do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, alterado pelo
Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art. I? - Ficam revogados na data da publicação dos atos do Ministro de Estado do Exército aprovando os correspondentes regulamentos,
os seguintes Decretos:
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1) Decreto n? 67.093, de 21 de agosto de 1970, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento;
2) Decreto n? 67.095, de 21 de agosto de 1970, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico;
3) Decreto n? 69.290, de 27 de setembro de 1971, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Administração Financeira;
4) Decreto n? 69.292, de 27 de setembro de 1971, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Contabilidade;
5) Decreto n? 71.308, de 3 de novembro de 1972, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Serviço Militar;
6) Decreto n? 71.309, de 3 de novembro de 1972, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Movimentação;
.
7) Decreto n? 71.310, de 3 de novembro de 1972, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Pessoal Civil;
8) Decreto n? 71.787, de 31 de janeiro de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Cadastro e Avaliação;
9) Decreto n? 72.053, de 3 de abril de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Promoções;
.
10) Decreto n? 72.015, de 27 de março de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Inativos e Pensionistas;
11) Decreto n? 72.389, de 22 de junho de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Obras de Cooperação;
12) Decreto n? 72.550, de 30 de julho de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial;
13) Decreto n? 72.450, de 11 de julho de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Comunicações;
14) Decreto n? 72.590, de 10 de agosto de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Patrimônio;
15) Decreto n? 72.965, de 19 de outubro de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria do Serviço Geográfico;
16) Decreto n? 72.967, de 19 de outubro de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Obras Militares;
17) Decreto n? 73.111, de 7 de novembro de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Motomecanização;
18) Decreto n? 73.112, de 7 de novembro de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Material de Engenharia;
19) Decreto n? 73.286, de 11 de dezembro de 1973, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Armamento e Munição;
20) Decreto n? 73.575, de 28 de janeiro de 1974, que alterou o Regulamento da Diretoria de Movimentação;
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21) Decreto n? 73.576, de 28 de janeiro de 1974, que alterou o Regula"
mento da Diretoria de Serviço Militar;
22) Decreto n? 73.604, de 8 de fevereiro de 1974, que aprovou o Regulamento da Diretoria Patrimonial de Brasília;
23) Decreto n?74.473, de 28 de agosto de 1974, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Especialização e Extensão;
24) Decreto n? 74.489, de 2 de setembro de 1974, que alterou o Regulamento da Diretoria do Serviço Militar;
25) Decreto n? 75.224, de 15 de janeiro de 1975, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Veterinária;
26) Decreto n? 75.250, de 21 de janeiro de 1975, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Material de Intendência;
27) Decreto n? 75.251, de 21 de janeiro de 1975, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Saúde;
28) Decreto n?
de 21 de janeiro de 1975, que aprovou o RegulaDiretoria de75.252,
Subsistência;
mento
da
29) Decreto n? 75.249, de 21 de janeiro de 1975, que aprovou o Regulamento da Diretoria de Assistência Social;
30) Decreto n? 1.374, de 14 de janeiro de 1937, que aprovou o Regulamento dos Hospitais Militares, Policlínicas e Postos de Assistência Militar;

31) Decreto n? 13.061, de 30 de julho de 1943, que aprovou o Regulamento do Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército;
32) Decreto n? 19.602, de 13 de setembro de 1945, que aprovou o Regulamento Geral dos Parques de Motomecanização;·
33) Decreto n? 37.581, de 11 de julho de 1955, que aprovou o Regulamento do Depósito Central de Armamento;
34) Decreto n? 68.298, de 26 de fevereiro de 1971, que alterou o Regulamento Geral dos Parques de Motomecanização;
35) Decreto n? 72.589, de 10 de agosto de 1973, que aprovou o Regulamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
36) Decreto n? 73.287, de 11 de dezembro de 1973, que aprovou o Regulamento do Centro de Documentação do Exército;
37) Decreto n?· 73.824, de 12 de março de 1974, que aprovou o Regulamento das Inspetorias-Seccionais de Finanças do Exército;
38) Decreto n? 75.962, de 11 de julho de 1975, que aprovou o Regulamento do Gabinete do Ministro do Exército;
39) Decreto n? 74.208, de 21 de junho de 1974, que aprovou o Regulamento da Secretaria-Geral do Exército;
40) Decreto n? 7.940, de 7 de abril de 1910, que aprovou o Regulamento
do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
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41) Decreto n? 9.086, de 23 de março de 1942, que aprovou o Regulamento do Gabinete Fotocartográfico do Ministério da Guerra; e
42) Decreto n? 2.543, de 24 de março de 1938, que aprovou o Regulamento do Campo de Instrução de Gericinó.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de fevereíro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 84.486, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1980
Altera dispositivo do Regulamento de

Uniformes do Exército {R~l24J.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O n? 22 do artigo 49 do Regulamento de Uniformes do Exército (R-124j, aprovado pelo Decreto n? 67.042 ,de 12 de agosto de 1970, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 49
,
.
22. Espada (Fig. 167).
Usada por oficial com os I?, 2?, 3?, 4? e 6? Uniformes em formaturas,
desfiles e solenidades internas e externas, quando determinado.
Não é usada por tropas motorizadas, blindadas, pára-quedistas e de
selva, nem em banquete e recepção de caráter social.
Usada pelos Aspirantes-a-Ofíeialna cerimônia de declaração.
No casamento religioso pelo noivo e pelo garção de honra.
Nas exéquias oficiais.
Nas cerimônias de entrega de medalhas nacionais, em presença de
tropa armada, pelo agraciado e paraninfo".
Art. 2? Ficam suprimidos o desenho da bainha dourada na Figura
167 do Anexo e a observação (6) do Quadro Sinótico dos Uniformes do
Anexo.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de suapublicação.revogadas as disposições em contrário.
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires.

DECRETO N? 84.487, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior/em favor
da Secretsria-Geral,o crédito suplementar
no valor de Cr'730.000.000,OOpara reforço de
dotação consignada DO vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que-lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de3 de dezembro de 1979,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior" em favor d,
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de CrS730.000.000,OO (setecentos e trinta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentâria indicada
no anexo deste Decreto, e no montante especificado,

n

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de'25.2.80.
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DECRETO N~ 84.488, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Oita vo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 16, sobre produtos das
indústrias químicas derivadas do petróleo,
concluído entre o Brasil e o Chile.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item I1Vda Constituição, 'e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Amarícana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso N acionai através do Decreto Legislativo n? I, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência-das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do Ajuste de Complementação n~ 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n~ 68.541, de 26 de abril de
·1971, os Governos signatários poderão revisar anualmente o programa de
liberação contido no Anexo do mencionado Ajuste, só se beneficiando da
revisão os países que participaram de sua negociação.
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 7 de
dezembro de 1979, o Trigésimo Oitavo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo;
Considerando que o referido Protocolo Adicional deverá entrar em
vigora partir de I? de janeiro de 1980, segundo dispõe seu artigo 2~,
DECRETA:
Artigo I? A partir de 1~ de janeiro de 1980, as importações dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários do Chile e dos páises de menor desenvolvimento econômico relativo,
Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às restrições
não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas as
cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos lI.aíses membros da ALALC não mencionados
neste artigo,
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
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Artigo3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro.

o anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 26.2.80.
DECRETO N? 84.489, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Décimo Sétimo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação nf 15, sobre produtos .da
indústria qutmtco-termecéutice, éoncluído
entre o Brasil, Argentina e México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81"item 111, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio,firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional atraves do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebra. ção de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16(1) e 99 (IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os' Plenipotenciários do Brasil, Argentina e México, com base nos dispositivos citados acima, assinaram em Montevidéu,
no dia 7 de dezembro de 1979, o Décimo Sétimo Protocolo Adicional do
Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químicofarmacêutica;
Considerando que o aludido Protocolo Adicional deverá entrar em vigor a partir da data de sua subscrição; segundo dispõe seu artigo 3?•
DECRETA:
Artigo I? A partir de 07 de dezembro de 1979, ficam incorporadas ao
Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químico-
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farmacêutica, as modificações contidas no artigo 1? do Protocolo Adicionai anexo a este Decreto.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo De,
ereto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro.

o Protocolo mencionado neste Decreto está

publicado no D.a. de 26.2.80.

DECRETO N? 84.490, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Décimo Oitavo Protocolo Adicional do.Ajuste de Complementação n? 21, sobre produtos da indústria química, concluído entre o Brasil e o
México.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl"lda Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidáu.que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacionai através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, ·matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das
partes Contratantes do Tratado:
Considerando que, de acordo com os artigos 4? e 15? do Ajuste de
Complementação n? 21, sobre produtos da indústria química (excedentes
e faltantes] posto em vigor no Brasil pelo Decreto n? 77.437, de 14 de abril
de 1976, os Governos do Brasil e do México poderão revisar anualmente o
programa de liberação contido no Anexo do Ajuste mencionado, mediante
protocolos adicionais.
..
.'
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 7
de dezembro de 1979, o Décimo Oitavo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n~ 21, sobre produtos da indústria química (excedentes
e faltantes);
Considerando que o referido Protocolo Adicional entrará em vigor a
partir de I? de janeiro de 1980, segundo dispõe o seu artigo 2~ i
DECRETA:
Artigo 1~ A partir de 1~ de janeiro de 1980, a importação do produto
indicado no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originário do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econõmicorelativo, a Bolívia, o Equador e o Paraguai, fica sujeita aos gravames e às
restrições não-tarifárias estipuladas· no Anexo único deste Decreto,
obedecidas as cláusulas e as condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam' às
importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2~ O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no presente Decreto.
Artigo 3~ A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n~ 52.087, de 31 de maio de 1963, e .reestruturada pelo Decreto n~ 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
dé Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro.

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 26.2.80 e republicado no de 29.2.80.
..
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DECRETO N? 84.491, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 21, sobre produtos da
indústria química, concluído entre Q Brasil,
Argentina, Chile, México e Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto.'
Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a cele-,
bração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria
essa regulamentada pelas Resoluções n? 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 2? do Ajuste de
Complementação n? 21, sobre produtos da indústria química (excedentes
e faltantes), posto em vigor no Brasil, pelo Decreto n? 77.437, de 14 de
abril de 1976, os Governos do Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai
poderão ampliar anualmente o setor industrial abrangido pelo mencionado Ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do
Chile, do México e do Uruguai, com base nos dispositivos acima citados,
assinaram em Montevidéu, no dia 07 de dezembro de 1979, o Décimo Segundo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 21, sobre
produtos da indústria química (excedentes e faltantes);
Considerando que, em cumprimento ao disposto no artigo 8 da Resolução 99 (IV)i o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução n? 417, de 4 de janeiro de 1980, declarou as disposições do mencionado
Protocolo Adicional compatíveis com os princípios e objetivos gerais do
Tratado;
Considerando que o referido Protocolo Adicional entrará em vigor
sessenta dias após a declaração pelo Comité Executivo Permanente de
sua compatibilidade com os princípios e objetivos do Tratado, conforme
dispõe seu artigo 2?,
.
DECRETA:
Artigo I? A partir de 4 de março de 1980, ficam incorporados ao
Ajuste de Complementação n? 21, sobre produtos da indústria quimica
(excedentes e faltantes), os produtos relacionados no artigo 1? do Anexo
único deste Decreto,
Artigo 2? A importação dos produtos especificados no Protocolo
Adicional anexo a este Decreto, origináriosdaArgentina, do Chile, do Mé·
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xico, do Uruguai e dos países de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas
as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Artigo 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
Artigo 4? A Comissão Nacionai para os Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteria
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 5? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? dã
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro.

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O.

de 26.2.80.

DECRETO N? 84.492, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Sétimo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 16, sobre protudos das
indústrias químicas derivadas do petróleo,
concluído entre o Brasil e a Argentina

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIT",da Constituição. 'e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 68.541, de 26 de abril de
1971, os Governos signatários poderão revisar anualmente o programa de
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liberação contido no Anexo do mencionado Ajuste. só se beneficiando da
revisão os países que participarem de sua negociação:
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina. com
base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 7
de dezembro de 1979. o Trigésimo Sétimo Protocolo Adicional do Ajuste
deComplementação n? 16 sobre produtos das indústrias químicas derivadas-do petróleo;
Considerando que ri referido Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor a partir de I? de janeiro de 1980, conforme dispõe seu artigo 2?
DECRETA:
Artigo I? A partir de I? de janeiro de 1980, as importações dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, origina.
rios da Argentina e dos países de menor desenvolvimento econômico relativo. Bolívia. Equador e Paraguai. ficam sujeitas aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto. obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará. através dos órgãos
competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento
do disposto neste Decreto.
Artigo 3?
A Comissão N acionaI para Assuntos da ALALC. criada
pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada nelo Deereto n? 60.987, de 11 de julho de 1967. acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo. sugerindo as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4?
O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980: 159? da Independência e 92? da
Renúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO

R.S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está ·pl,\blicado no D.O.

de 26/2/80.
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DECRETO N? 84.493, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Décimo Sé·
timo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n.o 21, sobre produtos da
indústria química, concluído entre o Brasil,
a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e .
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associaçção
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso N acionai através do Decreto Legislativo n? I, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com os artigos 4? e 15? do Ajuste de
Complementação n? 21, sobre produtos da indústria química, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 77.437, de 14 de abril de 1976, os governos
do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai poderão revisar anualmente o programa de liberação contido no Anexo do Ajuste mencionado;
.
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do
Chile, do México' e do Uruguai, com base nos dispositivos acima citados,
assinaram, em Montevidéu, no dia 7 de dezembro de 1979, o Décimo Sétimo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 21, sobre produtos da indústria quimica;
Considerando que aquele Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
a partir de I? de janeiro de 1980, em conformidade com o que estipula seu
artigo··3~;

DECRETA:
Artigo I? A partir de I? de janeiro de 1980, a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai e dos paises de menor
desenvolvimento econõmico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica
sujeita aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo
único deste Decreto, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no
citado Protocolo.
Parágrafo único, As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos paises membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? Ficam incorporadas ao Ajuste de Complementação n?
21, sobre produtos da indústria química, as modificações contidas no artigo 2? do Protocolo Adicional anexo a este Decreto.
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Artigo 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 4?' A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 5? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92 da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 26-2-80
DECRETO N? 84.494, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação n?
11, sobre o setor de máquinas de escritório,
concluído entre o Brasil, a Argentina e o Mé·
xico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constitução.je
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso N acionai através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do
México assinaram, em Montevidéu, no dia 7 de dezembro de 1979 o
Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 11, sobre o setor de
máquinas de escritório;
Considerando que aquele Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
dentro de um prazo de sessenta dias contados a partir da data de sua assinatura, em conformidade com o que estipula seu artigo 2?;
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DECRETA:
Artigo I? A partir de 5 de fevereiro de 1980, fica concluido o Ajuste
de Complementação n? Ll , sobre o setor de máquinas de escritório.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para osAssuntos daALALC,criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980. 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O.

de 26·2-80.

DECRETO N? 84.495, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação n?
l!.1, da indústria eletrônice e de comunicações elétricas, concluído entre o Brasil. a
Argentina. o México e1, o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, .e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto
Legislativo n? I, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu Artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria
essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência
das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina, México
e Uruguai, com base nos dispositivos acima citados. assinaram em Montevidéu no dia ·7 de dezembro lie 1979, o Protocolo AdicionaldoAjuste de
Complementação n? 19, da indústria eletrônica e de comunicações elétricas;
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Considerando que o aludido Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor dentro de um prazo de trinta dias contados a partir da data de sua
subscrição, segundo dispõe o seu artigo 2?,

DECRETA:

Artigo 1? A partir de 06 de janeiro de 1980, fica incorporada ao
Ajuste de Complementação n? 19, da indústria eletrônica e de comunicações elétricas, a modificação contida no Artigo 1? do Protocolo Adicional
anexo a este Decreto.

Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos' da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumpri,
mento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 25 de fevereiro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 26·2·80.
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DECRETO N? 84.496, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Décimo
Sexto Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 18, sobre produtos da
indústria fotográfica, conduido entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
Considerando que o Tratado de Montevidéu. que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio. firmado pelo Brasil em 18 de
fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacionai através do Decreto
Legislativo n? 1. de 3 de fevereiro de 1961. prevê no seu Artigo 16 a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria
essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência
das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que. de acordo com o artigo 4? do Ajuste de
Complementação n? 18. sobre produtos da indústria fotográfica. posto em
vigor, no Brasil. pelo Decreto n? 71.074. de 11 de setembro de 1972. os governos do Brasil. da Argentina. do México e do Uruguai poderão ampliar
anualmente o programa de liberação contido no Anexo do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil. da Argentina. do
México e do Uruguai. com base nos dispositivos acima citados. assinaram em Montevidéu. no dia 7 de dezem bro de 1979. o Décimo Sexto Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 18. sobre produtos da
indústria fotográfica;
Considerando que o referido Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor dentro de um prazo de trinta dias a partir da data de sua assinatura.
segundo dispõe o seu artigo 3?;
DECRETA:
Artigo I? A partir de 06 de janeiro de 1980. a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina. do México e do Uruguai e dos paises considerados de
menor desenvolvimento econômico relativo, Bolivia, Equador e Paraguai. fica sujeita aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas
no Anexo único deste Decreto. obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados neste artigo"
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Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SIA, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O, de 26-2-80
DECRETO N? 84.497, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 10, sobre máquinas de escritório,
concluído entre o Brasil, a Argentina e o Mé·

xico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, .usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição. e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de
fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto
Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a
celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 2? do Ajuste de Complementação n? 10, sobre o setor de máquinas de escritório posto em vigor,
no Brasil, pelo Decreto n? 68.156, de 2 de fevereiro de 1971, os governos do
Brasil, da Argentina e do México poderão ampliar o setor industrial
abrangído pelo Ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, no dia 7 de dezembro de 1979, o Oitavo Protocolo Adicional do
Ajuste de Complementação n? 10, sobre o setor de máquinas de escritório:
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Considerando que aquele Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
dentro de um prazo de trinta dias contados a partir da data de sua assínatura, em conformidade com o que estipula seu artigo 2?;
DECRETA;
Artigo I? A partir de 6 de janeiro de 1980, a importação do produto
especificado no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originário da
Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos
gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste
Decreto, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, atraves dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Cartei·
rade Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto' entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.'
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 26-2-80.
DECRETO N? 84.498, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre 8 execução do Trigésimo
Segundo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complement8çiIon~16, sobre produtos das
indústrias químicas derivadas do petróleo,
concluído entre o Brasil e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atríbuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e.

204

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960, e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? I, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a
celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo, posto.em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 68.541, de 26 de abril de
1971, os Governos signatários poderão revisar anualmente o programa de
liberação contido no Anexo do mencionado Ajuste, só se beneficiando da
revisão os países que participaram de sua negociação;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 7
de dezembro de 1979, o Trigésimo Segundo Protocolo Adicional do Ajuste
de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo;
Considerando que o referido Protocolo Adicional deverá"entrar em
vigor a partir de I? de janeiro de 1980, segundo dispõe o seu artigo 2?;
DECRETA:
Artigo I? A partir de I? de janeiro. de 1980, as importações. dos
produtos especificados no Protocolo.Adícíonal anexo a este Decreto, originário do México e dos países considerados de menor desenvolvimento
econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às restrições não-tarifár.i'as estipuladas no Anexo único deste
Decreto, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As díspoaícões deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento
do disposto neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional. para Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decretone 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
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Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? .da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
0- Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 26.2.80 e retificado
no de 29.2.80

DECRETO N? 84.499, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional do Ajuste de Complementecso n? 20. sobre a indústria de matérias corantes e pigmentos, concluído entre o Brasil,
a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe.
confere o artigo 81, item In, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevídéujque criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? I, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu Artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99(IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do' Ajuste de Complementação n? 20, sobre a indústria de matérias corantes e pigmentos, posto
em vigor no Brasil pelo Decreto n? 72.056, de 4 de abril de 1973, os Governos do Brasil, da Argentina e do México poderão revisar anualmente o
programa de liberação contido no Anexo do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, em 7 de dezembro de 1979, o Nono Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 20, sobre a indústria de matérias corantes e pigmentos;
Considerando que o referido Protocolo Adicional entrará em vigor a
.partirde I? de janeiro de 1980, segundo dispõe o seu artigo 2?;
DECRETA:
Artigo I? A partir de I? de janeiro de 1980, a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originá-
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rios da Argentina, do México e dos paises considerados de menor
desenvolvimento econômico relativo, a Bolívia, o Equador e o Paraguai,
fica sujeita aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no
Anexo único deste Decreto, obedecidas as cláusulas e as condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
O'Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D -. O. de 26.2.80.

DECRETO N? 84.500, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980·
Dispõe sobre a execução do Décimo
Sexto Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 15, sobre produtos da
indústria químico-farmacêutica, concluído
entre o Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constltuição, .e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Cómércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê no seu Artigo 16 a celebraçãcde Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 (I) e 99(IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com os artigos 4?, 5? e 18? do Ajuste de
Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químico-
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farmacêutica; 'posto em vigor no Brasil, pelo Decreto n? 68.603, de 10 de
maio de 1971, os Governos do Brasil, da Argentina e do México poderão
ampliar anualmente o programa de liberação contido no Anexo do Ajuste
mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevídéu, no dia 7 de dezembro de 1979, o Décimo Sexto Protocolo Adicional do
Ajuste de Complementação n? 15, sobre produtos da indústria químicofarmacêutica;
Considerando que o aludido Protocolo Adicional deverá entrar em vigor dentro de um prazo de trinta dias contados a partir da data de sua
subscrição, segundo dispõe o seu artigo 3?;
DECRETA:
Artigo I? A partir de 6 de janeiro de 1980, a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina e do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujel/;a
aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único
deste Decreto, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados neste artigo.
'
Artigo 2? Ficam incorporadas ao Ajuste .de-Complementaeão. n?
15, sobre produtos da indústria químico-farmacêutica, as modificações
contidas no artigo 2? do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, .
Artíg03? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 4? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Cartei-'
ra de Comércío Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 5? O presente Decreto entrará em .vigor na data i de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
, República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto

está publicado no D.O. de 26.2.80
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DECRETO N? 84.501, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Decreto n?
80.511, de 7 de outubro de 1977>
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a doar, ao Município de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará, duas áreas de terra, da «Gleba Rio Maria",
medindo 1.010 ha (hum mil e dez hectares) e 828.0016 ha (oitocentos e
vinte e oito hectares e dezesseis centíares], totalizando 1.838,0016 ha
(hum mil, oitocentos e trinta e oito hectares e dezesseis centiares), situadas naquele Município, cujos limites e confrontações figuram nos
respectivos memoriais descritivos e plantas, constantes do processo
INCRA/CEAT/T(3)DF/ N? 0353/78.
Parágrafo único. As áreas de terras, a que se refere este artigo,
arrecadadas nos termos do art. 28 da Lei n? 6.383, de 7 de dezembro de
1976, estão matriculadas em nome da União Federal, no Registro de
Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, no livro 2·D, a fls. 232,
sob o n? 1.479.
Art. 2? Os imóveis doados destinam-se à expansão do Povoado
Xínguara, no Municipio de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará.
Art. 3? Os imóveis com suas benfeitorias e acessórios reverterão
de pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização, se não forem utilizados dentro da finalidade e prazo
constantes no instrumento de doação.
Art. 4? A doação. será formalizada mediante a expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de
título de domínio, observadas as disposições do Decreto n? 80.511, de 7
de outubro de 1977.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 84.502, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Concede 11 Fertilizantes Nitrogenados
do Nordeste 8/A - NITROFERTIL NE, eutorieeçãa para proceder ao aumento
do limite de seu Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o. art. 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Fertilizantes Nitrogenados do N ordeste SI A - NITROFERTIL - NE, a aumentar o limite de seu Capital Social, de Cr$ 2.415.000.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e quinze milhões)
para Cr$ 3.400.000.000,00 (três bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.503, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Concede à Indústria Oerboqutmiee Cetarinense SIA - ICe, autorização para
proceder ao aumento do limite de seu capital
social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, jisandc da atribuição que lhe
·confere o art. 81, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a. Indústria Carboquimica Catarinense
SI A - ICC. a aumentar o limite de seu Capital Social, de Cr$
659.000.000,00 (seiscentos e cinqüenta e nove milhões de cruzeiros) para
Cr$ 1.200.000.000.00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1980; 159?daIndependênciae 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.504, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza aumento de potência diurna da
Rádio Difusora da Companha Ltda.,pa cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81. item IH, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a". da Constituiçâo.le de acordo com o disposto no Processo MC n?
18.105179,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada•. nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de '
31 de outubro de 1963, a Rádio Difusora da Campanha Ltda., Estado de
Minas Gerais, a aumentar a potência diurna de sua estação para 1 KW
bem como alterar a freqüência de 1480 KHz para 750 KHz.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 84.505, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Outorga conceseõo à Rádio TV do Amazonas Ltda.. pata estabelecer uma estação
de radiodifusllo sonora em onda média de
4mbito regional, na cidade Menecepuru. Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA•. usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, inciso IH. combinado com o artigo 8?, inciso XV. letra
«a". da Constituição. e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
12.535178 (Edital n? 89178),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio TV do Amazonas
Ltda.• nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto número 52.795, de 31 de outubro de 1963. para
estabelecer. sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de ãmbito regional, na cidade de Manacapuru,
Estado do Amazonas.
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Parágrafo único.. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF), 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

roxo

FIGUEIREDO
H. C. Mattos

As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D. (Lde 26.2.80

DECRETO N? 84.506, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Educadora do Maranhão
Rural Ltâe., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média. de âmbito
regional. na cidade de São Luís, Estado do
Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Hf, combinado com o artigo 8?,item XV,letra «a..
da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de junho
de 1972, tendo em vista o que consta do processo MC n? 12.545/73,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 25 de abril de 1972, a concessão outorgada pelo Decreto n? 815, de 2 de abril de 1962, publicado no
Diário Oficial da União de 25· subseqüente, à Rádio Educadora do MaranhãoRural Ltda., para executar, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, de âmbito regional.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Teleco.munícaçõas, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente,
com B!! cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser exe-
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cutado O serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário. o prazo
para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1980; 159~ da Independência e 9~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C.Mattos

DECRETO N~ 84.507, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
A utoriza o funcionamento do curso de
Fisioterapia da Escola Municipal Superior
de Bâuceceo Físici&de Presidente Prudente,
840 Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual
de Educação de São Paulo n? 1.746179, conforme consta do Processo n~
1.657178-CEE e 201.886/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Fisioterapia, da Escola Municipal Superior de Educação Fisica, com sede na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portela
DECRETO N? 84.508, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
A utoriza o Instituto Nacional de
Colonizaç40 e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na Lei n~ 6.431, de 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Decreto
80.511, de 7 de outubro de 1977,

n~

DECRETA:
Art. 1~ Fica o Instituto Nacional de Colonização E Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar ao Município de Macapá, Território Federal do Amapá, uma área de terra, medindo 10.118,3394ha (dez mil, cento
e dezoito hectares, trinta e três ares e noventa e quatro centiares), situada
naquele Município, cujos limites e confrontações constam dos memoriais
descritivos existentes no Processo INCRA/CR(01)T(7)DF/N~619177 Projeto Fundiário Amapá.
Parágrafo Único. A área de terra a que se refere este artigo, discríminada nos termos dos artigos 19 a 31 do Decreto-lei n~ 9.760, de 5 de setembro de 1946, está matriculada, em nome da União Federal, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Macapá, sob n~ 22, às fls. 22, do Livro n~ 2 de Registro Geral.
Art. 2~ A presente doação tem por objetivo a expansão da área
urbana da cídade de Macapá e da Vila de Santana, Município de Macapá,
de conformidade com o que estabelecem a Lei n~ 6.431, de 11 de julho de
1977, e o Decreto n~ 80.511, de 7 de outubro de 1977.
Art. 3~ O imóvel doado e suas benfeitorias e acessões reverterão de
pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de Qualquer indenização, se não for utilizado dentro da finalidade e prazo prescritos no
instrumento de doação.
Art. 4~ A doação será formalizada mediante a expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de título
de domínio, com observãncia das disposições do Decreto n~ 80.511, de 7 de
outubro de 1977.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amauryi Stábile
DECRETO Ne 84.509, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Altera o Regulamento do Fundo. de Ge
rantia do Tempo de Serviço (F.G·T.SJ_

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n~ 6.765. de 18 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? O artigo 36, ceput, do Regulamento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (F G T S), aprovado pelo Decreto n? 59.820, de 20 de
dezembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 36. A utilização da conta vinculada para aquisição de
moradia própria é assegurada ao empregado que contar 5 (cinco)
anos de serviço na mesma empresa ou em empresas diferentes, na
condição de optante pelo regime do F G T.8, para o fim de reduzir, amortizar ou liquidar o valor de financiamento concedido por
Agente do Sistema Financeiro da Habitação (S ,F H), bem como
para pagamento das respectivas prestações, na conformidade das
Instruções expedidas pelo B N H ...
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, révogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOAo FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.510, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza a alienação de bens imóveis
pertencentes ao património da Universidade
Federal da Bahia e dá outres providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
§ I?, do Art. I? da Lei n? 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Fica a Universidade Federal da Bahia autorizada a alienar
os seguintes imóveis, de sua propriedade, localizados no perímetro urbano da cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia:
I - Casa situada à Avenida Araújo Pinho n? 12 (atualmente n? 149),
no Bairro do Canela, e respectivo terreno, possuindo uma testada de 42,64
m (quarenta e dois metros e sessenta e quatro centímetros) para a Avenida Araújo Pinho; do lado direito, com 40,50m (quarenta metros e cinqüenta centímetros), limitando-se, com os imóveis de n? 7 e 8, do lado esquerdo, com 63,00 (sessenta e três metros), em dois alinhamentos, limitando-se
com os imóveis de n?s 11 e 14, e uma segunda testada de 35,55 m (trinta e
cinco metros e cinqüenta e cinco centímetros) para a Rua João das Botas.
II ..:.. Prédio situado à Avenida Leovegildo Eilgueíras, n? 69, Bairro do
Garcia, e respectivo terreno, que possui uma testada de 21,45 m (vinte e
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um metros e quarenta e cinco centímetros) para a Avenida Leovsgíldo Filguelras, confrontando-se do lado direito com o imóvel n? 67 e, do esquerdo, com o de n? 71, ambos de propriedade de terceirosIH - Casa situada na Praça Rodrigues Lima, antigo Largo da Vitória
n? 2-A, a parte própria e o domínio útil da parte foreira à Irmandade de
Nossa Senhora de Vitória, do respectivo terreno, que mede 5,25 m (cinco
metros e vinte e cinco centímetros) de frente, diretamente, e com 8,75m
(oito metros e setenta e cinco centímetros) para o pátio em frente à Igreja
da Vitória, daí recuando, e mais 2,00 m (dois metros) no limite com a Igreja, de um lado 38,90 m (trinta e oito metros e noventa centimetros) e 16,00
m (dezesseis metros) de largura, ocupando uma área de 550,50
m'(quinhentos e cinqüenta metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados).
Art. 2? As alienações de que trata o artigo anterior serão feitas mediante licitação, obedecidas as disposições contidas no Título XH, do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o seu produto será utilizado
integralmente nas obras em execução do «campus», universitário.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.511, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza a alineação do domínio útil do
terreno pertencente ao patrimônio da Fundaçifo Universidade do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item HI, da Constituição, e nos termos da Lei n? 6.120,
de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Fica a Fundação Universidade do Amazonas autorizada a
alinear à Sociedade de Habitação do Estado do Amazonas, o imóvel de
sua propriedade, onde se formou a favela denominada "Coroado", localizada na Estrada do Alsixo, Estrada do Contorno e antiga Estrada do
Telégrafo, no Município de Manaus, com a área de 1.119.178,45 m'dentro
das seguintes divisas e confrontações:
Partindo do ponto A, localizado à margem direita da Estrada do Contorno, situado a 1.369,75 m do marco I do limite sul da área da Fundação
Universidade' do Amazonas, segue por uma linha reta de 782,00 m no azimute verdadeiro de 65°22' na divisa com terras da Fundação Universidade do Amazonas até encontrar o ponto B; do ponto B segue por uma linha
reta de 905,09 m no azimute verdadeiro de 10°30' da divisa com terras da
citada Fundação até encontrar o marco V 11; do marco V 11 segue por uma
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linha reta de 129,09 m do azimute verdadeiro de 342°26' na divisa com Um
varadouro sem denominação até encontrar o marco V 12 do marco V 12
segue por uma linhareta de 20,07 m no azimute verdadeiro de 26°07' na divisa com um varadouro sem denominação até encontrar o marco V 13; do
marco V 13 segue por uma linha reta de 85,27 m do azimute verdadeiro de
309°17' na divisa com o mesmo varadouro até encontrar o marco V 14; do
marco V 14 segue por uma linha reta de 86,73 m no azimute verdadeiro de
277°16' na divisa com um varadouro sem denominação até encontrar o
marco V 15 situado à margem direita da Estrada do Aleixo; do marco V 15
segue por uma linha reta de 721,58 m no azimute verdadeiro de 249°18' na
divisa com a Estrada do Aleixo até encontrar o marco V 16; do marco V 16
situado à margem direita da Estrada do Aleixo, segue por uma linha de
217,86 m no azimute verdadeiro de 223°09' até encontrar o marco V 17; do
marco V 17 segue por uma linha de 319,51 m margeando a margem direita
da Estrada do Aleixo no azimute verdadeiro de 203°03' até encontrar o
marco V 18; do marco V 18 segue por uma linha reta de 333,00 m no azimute verdadeiro de 169'06' fazendo divisa com terras de terceiros até encontrar o marco V 19; do marco V 19 segue por uma linha de 72,34 m no azimute verdadeiro de 237'26' fazendo divisa com terras de terceiros até encontrar O marco V 20 situado à margem direita da Estrada do Contorno; do
marco V 20 segue por uma linha margeando a Estrada do Contorno, com
339,86m no azimute verdadeiro de 138°24' até encontrar o marco V 21; do
marco V 21 segue por uma linha de 111,00 m no azimute verdadeiro de
155°22' até encontrar o ponto A, ponto inicial da descrição deste perime-

tro.
A área contida nos limites acima descritos é de 1.119.178,45 m', (hum
milhão, cento e dezenove mil, cento e setenta e oito metros quadrados e
quarenta e cinco decimetros quadrados).
Art. 2? A alienação de que trata o art. anterior, será dispensada a licitação, nos termos do Art. 126, § 2?, alinea "f" do Decreto-lei n? 200, de 25
de fevereiro de 1967, e o seu produto será utilizado integralmente no Campus da Fundação Universidade do Amazonas, atendidas as determinações do Art. 4~ da Lei n~ 6.120, de 15 de outubro de 1974.
Art. 3~ A escritura pública de venda será assinada pelo Reitor da
Fundação Universidade do Amazonas.
Art. 4? "Este Decreto entrará em vigor na daráde sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de fevereiro de 1980; 159~ da Independência e 92? da ,
República.
JoAO FIGUEIREDO

E.Portella
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DECRETO N? 84.512, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispensa a licitação para a alienação de
terras devolutas da União que menciona, e
dáJ>ut!'~s provicJéncia.$..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição. e tendo em vista os artigos 126,
§ 2?, letra "b", 143 e 195, do Decreto-lei n? 200. de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art, Fica o Ministério .da Agricultura, por intermédio do Instituto
Nacionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a dispensar o processo de licitação na alienação dos lotes rurais abaixo mencionados, localizados nos Municípios de São Sebastião do Tocantins,
Xambioá, Araguarína, Presidente Kennedy, Couto Magalhães, Itacajá,
Porto Nacional, Peixe, Duerê.Gurupí e Miracema do Norte, todos do Estado de Goiás, São Domingos do Capim e Paragominas, do Estado do Pará, Boca do Acre, do Estado do Amazonas, Imperatriz, do Estado do Maranhão, e Boa Vista, do Território Federal de Roraima.
I - Processo INCRA PF Araguatins n? 0291/77, lote de
121.0118 ha, de interesse de João Fernandes de Alencar, CPF n?
135747601·91;
II - Processo INCRA PF Araguatins n? 0301/77, lote de
166.4014 ha, de interesse de Alberto Fernandes Lima, CPF n? 027578503/34
III - Processo INCRA PF Araguatins n? 0045/78, lote de
1.297.8880 ha, de interesse de Diomar Ribeiro de Brito, CPF n? 01298542120;
IV - Processo INCRA PF Araguatins n? 0054/78, lote de
2.152.7511 ha, de interesse de José Ribamar Nascimento, CPF n?
170231651-34;
V - Processo INCRA PF Araguatins n? 0072/78, lote de
138.3879 ha, de interesse de José da Silva, CPF n? 187693731-91;
VI - Processo INCRA PF Araguatins n? 0076/78, lote de
516,8711 ha, de interesse de João Antonio Vilas Bôas, CPF n? 092519601·00;
VII - Processo INCRA PF Araguatins n? 0078/78, lote de
275,4031 ha, de interesse de Manoel Oliveira Silva, CPF n? 076397403·04;
VIII - Processo INCRA PF Araguatins n? 0080/78, lote de
1.630,0700 ha, de interesse de Otacilio Silveira, CPF n? 020638081-04;
IX - Processo INCRA PF Araguatins n? 0176/78, lote de
1.063.8715 ha , de interesse de Washington Reis Melo, CPF n?018458101-04;
X - Processo INCRA PF Araguatins n? 0213/78, lote de
259,3444 ha, de interesse de Agenor Meneses Lima, CPF n? 025271621;
XI - Processo INCRA PF Araguatins n? 0280/78, lote de
196.6030 ha, de interesse de Elesbão Alves da Costa. CPF n? 186822271·34;
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XII - Processo INCRA PF Araguatins n~ 0400178, lote de
155,3657 ha, de interesse de Manoel Barbosa de Souza, CPF n? 18909574100;
XIII - Processo INCRA PF Araguatins n~ 0406178, lote
128,1390 ha, de interesse de José Lucas Barros, CPF n~ 137612003-82;
XIV - Processo INCRA PF Araguatins n~ 0409178, lote de
166,5810 ha, de interesse de Thomaz Francisco de Souza, CPF n?
035925291-53;
XV - Processo INCRA PF Araguatins n? 0431178, lote de
732,9296 ha, de interesse de Antonio Borges Leal, CPF n~ 099952771-15;
XVI - Processo INCRA PF Araguatins n~ 0459178, lote de
100,0000 ha, de interesse de Salomão de Holanda Costa, CPF n~
092119931-72;
XVII - Processo INCRA PF Araguatíns n~ 0474178, lote de
140,2811 ha, de interesse de Gentil Ferreira da Silva, CPF n? 087934331-15;
XVIII - Processo INCRA PF Araguatíns n? 0553178, lote de
100,0000 ha, de interesse de Antonio Dias, CPF n~ 212707161-15;
XIX - Processo INCRA PF Araguatíns n~ 0559178, lote de
212,2212 ha, de interesse de Raimunda Ferreira Lima, CPF n? 08794758115;
XX - Processo INCRA PF Araguatins n? 0569178, lote de
100,0000 ha, de interesse de Pedro Vieira de Souza, CPF n? 087934501-83;
XXI - Processo INCRA PF Araguatíns n? 0615178, lote de
109,2000 ha, de interesse de João Ciriano da Silva, CPF n~ 129939131-15;
XXII - Processo INCRA PF Araguatíns n? 0635178, lote de
343,0678 ha, de interesse de Abrão Verissimo da Silva, CPF n? 09985689100;
XXIII - Processo INCRA PF Araguatíns n? 0642178, lote de
220,8293 ha, de interesse de Raimundo Nonato Fernandes, CPF n?
099865701-82;
XXIV - Processo INCRA PF Araguatins n~ 0646178, lote de
100,0000 ha, de interesse de Pedro N azario Gomes, CPF n? 146700891-53;
XXV - Processo INCRA PF Araguatins n? 0755178, lote de
420,7363 ha, de interesse de Antonio Marçal Rodrigues, CPF n? 05577918120;
XXVI - Processo INCRA PF Araguatíns n~ 0977178, lote de
1.480,4020 ha, de interesse de João Batista de Campos, CPF n~ 09342206115;
XXVII - Processo INCRA PF Araguatins n? 0120178, lote de
755;1047 ha, de interesse de Altino Justo de Oliveira, CPF n~ 096736602-04;
XXVIII - Processo INCRA PF Roraima n? 0756177, lote de
2.000,0000 ha, de interesse de José Afonso Ferreira de Oliveira, CPF n?
022326002-79;
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XXIX - Processo INCRA PF Roraima n? 0785/77, lote de
272,0000 ha, de interesse de Leopoldo Máximo de Souza, CPF n?
074601982-34;
XXX - Processo INCRA PF Roraima n? 0903/77, lote de
2.000,0000 lha, de interesse de José Lima Camelo, CPF n? 007527462-00;
XXXI - Processo INCRA PF Paragorninas n? 2625/78, lote de
300,0000 ha, de interesse de Bruno da Silva Soares, CPF n? 092251612-04;
XXXII - Processo INCRA PF Imperatriz n? 1266/77. lote de
180,0000 ha, de interesse de Theodomiro Procopio de Souza, CPF n?
025093773-53 ;
XXXIII - Processo INCRA PF Gurupi n? 0110/78, lote de 188,3958
ha, de interesse de Acrizo Moreira Aguiar, CPF n? 155606271-00;
XXXIV - Processo INCRA PF Gurupi n? 0142/78, lote de 177,8700
ha, de interesse de José Lino de Souza, CPF n? 132299901-53;
XXXV - Processo INCRA PF Boca do Acre n? 0207/78, lote de
150,0000 ha, de interesse de Antonio Felix da Cruz, CPF n? 074077772-68;
XXXVI - Processo INCRA PF Boca do Acre n? 0296/78, lote de
155,0000 ha, de interesse de Luzia Modesto de Souza, CPF n? 07378297291;
XXXVII - Processo INCRA PF Boca do Acre n? 0309/78, lote de
1.000,0000 ha, de interesse de Josias Teixeira de Albuquerque, CPF número 025966952-00;
XXXVIII - Processo INCRA PF Boca do Acre n? 0355/78, lote de
2.500,0000 ha, de interesse de Guimaro Leopoldino de Queiroz, CPF número 073582372-34;
XXXIX - Processo INCRA PF Araguaína n? 1018/76, lote de
210,4246 ha, de interesse de Antonio Luso Bandeira, CPF n? 134113221-87;
XL - Processo IN CRA PF Araguatins n? 0073/78, lote de
735,7364 ha, de interesse de Sebastião DiasChimango, CPF n? 18756832168;
XLI - Processo INCRA PF Araguatins n? 0074/78, lote de
1.592,5028 ha, de interesse de Olinjo P ntunes de Oliveira, CPF n?
088675771-15;
XLII - Processo INCRA PF Araguaina n? 1071/76, lote de
749,2450 ha, de interesse de Francisco Xavier dos Reis, CPF n? 07075642120;
XLIII - Processo INCRA PF Araguatins n? 0427/78, lote de
278,0850 ha, de interesse de João Gomes Guimarães, CPF n? 170220701-30;
XLIV - Processo INCRA PF Araguatins n? 0428/78, lote de
616,8175 ha, de interesse de Wildes Martins da Costa, CPF n? 014261091·
72;
XLV - Processo INCRA PF Araguatíns n? 0432/78, lote de
420,2566 ha, de interesse de Jarbas Teodoro de Andrade, CPF n?
021572331-72;
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XLVI - Processo INCRA PF Gurupi n? 0766177, lote de 170,0000
ha, de interesse de Tadeu Bento Pereira, CPF n? 018062201-30;
XLVII - Processo INCRA PF Gurupí, n? 0023178, lote de 870,8600
ha, de interesse de José Duarte do Lago, CPF n? 021047411-49;
.
XLVIII - Processo INCRA PF Gurupi n? 0491178, lote de 184,0000
ha, de interesse de Abdon Antonio dos Santos, CPF n? 088028581-87;
XLIX - Processo INCRA PF Gurupi n? 0938178, lote de 216,2915
ha, de interesse de Manoel da Costa Muniz, CPF n? 189897481-00;
L - Processo INCRA PF Gurupi n? 1081/78, lote de 44,4699
ha, de interesse de Meton Alberto de Araújo, CPF n? 117910711-04;
LI - Processo INCRA PF Gurupi n? 0043179, lote de 170,3233
ha, de interesse de José Antonio Severiano, CPF n? 052354051-53;
LII - Processo INCRA PF Gurupí n? 0332179, lote de 260,08fi5
ha, de interesse de Eurico Alves do Nascimento, CPF n? 126345731-20;
LIII - Processo INCRA PF Gurupi n? 9736177, lote de 610.0000
ha, de interesse de Grigorio Gomes Aguiar, CPF n? 018067181-20;
LIV - Processo INCRA PF Gurupi n? 0800177, lote de 919,0000
ha, de interesse de Gustavo Leal, CPF n? 099725871-34;
LV - Processo INCRA PF Gurupi n? 0809177, lote de 310,0000
ha, de interesse de Pedro Mota Bandeira, CPF n? 018070641-15;
LVI - Processo INCRA PF Paragominas n? 0250177, lote de
2.310,0000 ha, de interesse de Giacomo Ulíana, CPF n? 000602162-04;
LVII - Processo INCRA PF Paragominas n? 0266/77, lote de
2.031,0000 ha, de interesse de Zaudino Uliana, CPF n? 008600342-91;
LVIII - Processo INCRA PF Araguatins n? 0028178, lote de
196,3800 ha, de interesse de Joaquim Vieira de Carvalho, CPF n?
188330471-72;
LIX - Processo INCRA PF Araguatins n? 0585/78, lote de
100,0000 ha, de interesse de Gabriel Queiroz, CPF n? 129941381-15;
LX - Processo INCRA PF Araguatíns n? 0180/78, lote de
488,3848 ha, de interesse de Joaquim Peixoto dos Santos, CPF n?
087922401-00;
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título defínitivo de domínio, pelo preço da terra nua, de
acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. B? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

ATOS DO PODER EXECUTIVO

221

DECRETO N? 84.513, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1980
Altera disposições do Regulamento do
Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo
Decreto n? 62.127, de 16 de janeiro de 1968, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IIl, da Constltuição Federal.e tendo em vista as
Leis n?s. 5.108, de 21.9.66, e 6.731, de 04.12.79,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 91, 129, 132, 133, 139, 142, 143, 144, 147, 148, 155,
159, 160, 162, 167 e 170 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito,
aprovado pelo Decreto n? 62.127, de 16 de janeiro de 1968, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 91. .E: proibido o uso de inscrições de caráter publicitário nos
pára·brisas e emtoda a extensão da parte traseira da carroçaria dos veículos .»
«Art. 129. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - baixará normas relativas às categorias e classes de condutores e à aprendizagem, habilitação e autorização para dirigir veículos ...
«Parágrafo único. U CONTRAN e os Conselhos de Trânsito -.
CE,TRANs - disciplinarão, na esfera de suas competências, a autorização
para conduzir veículos de propulsão humana ou de tração animal. »
«Art. 132. Ao candiato à habilitação para conduzir veículo automotor, a autoridade de trânsito, observado o disposto na legislação em vigor
e nas normas expedidas pelo CONTRAN, concederá licença prévia para
aprendízagem.»
«Art. 133. A licença para aprendizagem obedecerá ao modelo constante do Anexo VII, segundo normatização do CONTRAN."
«Art. 139. O exercício das funções de diretor e de instrutor de escola
de formação de condutor de veículo automotor, bem como de examinador
de Departamento de Trânsito. ficará condicionado à apresentação de Certificado de Habilitação, expedido pelo próprio órgão de trânsito ...
«Parágrafo único. Para obter o Certificado, o interessado deverá satisfazer às seguintes condições:
I - ser condutor, em categoria, a ser definida pelo CONTRAN;
II - obter aprovação em exame psicotécnico para fins pedagógicos,
feito em entidade oficial ou credenciada....
«Art. 142. A habilitação para conduzir veiculo automotor, apurarse-à através da aprovação nos exames prescritos pelo CONTRAN e segundo a programação curricular estabelecida...
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«§'1? A prestação de exames é requerida pelo candidato alfabetizado
que tenha completado 18 (dezoito) anos de idade, mediante a apresentacso
da prova de identidade expressamente . reconhecida pela legislação
federal."
«§ 2? O requerimento para prestação' dos exames pode ser
apresentado à autoridade de trânsito de qualquer Unidade da Federação,
comprovando o aproveitamento curricular, quando instruído por escola
ou curso de formação de condutor de veículo automotor."
«§ B? O reconhecimento da habilitação para conduzir, quando originária de outro país, está subordinado às condições estabelecidas em acordos internacionais ratificados pelo Brasil e, na inexistência destes, na
forma estipulada pelo CONTRAN."
«Art. 143 Quem houver sido condenado por crime:
I - de trânsito;
II - tipificado na lei antitóxico; ou
III - cometido em estado de embriaguez voluntária ou culposa, produzida por álcool ou substância de efeitos análogos, só poderá habilitarse à condução de veículos automotores se estiver judicialmente reabilitado.»
«§ 1? Mediante autorização do Juiz das Execuções Penais, poderão
também ser habilitados os beneficiados com suspensão condicional ou
com livramento condicional, desde que não se enquadrem em qualquer
dos crimes especificados nos incisos deste artígo.»
«§ 2? A habilitação na categoria profissional é vedada ao liberado
condicional que tenha sido condenado por prática de crime contra os costumes ou o patrímônío.»
.
«Art. 144. Os exames de habilitação para cada categoria de condutor serão uniformes em todo o país e obedecerão às normas baixadas pelo
CONTRAM."
«Art. 147. Os exames de saúde poderão ser realizados por serviços
médicos e entidades hospitalares oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou por clínicas particulares credenciadas
pelo Departamento de 'I'rânsíto.»
«Parágrafo único, O prazo de validade dos exames de saúde será fixado pelo CONTRAN."
«Art. 148. Os demais exames serão prestados na forma prescrita pelo CONTRAN."
«Art. 155. Para habilitar-se a dirigir veículos mencionados no artigo anterior, o condutor deverá ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade.»
«Art. 159. Condutor que tenha sido condenado por haver ocasiona-
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do acidente de trânsito, só poderá voltar a dirigir depois de submetido a
noVOS exames, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAM.»
«Parágrafo único. O condutor envolvido em acidente grave poderá,
a juízo da autoridade de trânsito, ser submetido aos exames exigidos naste artígo.»
«Art. 160. O condutor que inobservar os prazos de exames prescritos pelo CONTRAM terá sua Carteira N acionai de Habilitação apreendida pela autoridade de trânsito, mediante recibo, até que satisfaça as exigências legais..
«Art. 162. Ao candidato aprovado nos exames de habilitação para
conduzir veiculo automotor conferir-se-á a Carteira Nacionai de Habilitação, que lhe dará direito a dirigir veículos automotores, para os quais foi
habilitado, em todo o território nacional, independentemente de prestação de novo exame, enquanto satisfazer as exigências legais.»
«Art. 167. A Carteira Nacional de Habilitação tem fé pública e será
expedida, em caráter permanente e modelo único, na forma estabelecida
pelo CONTRAM.»
«Art. 170. O condutor que transferir seu domicílio apresentará sua
Carteira Nacional de Habilitação, para fins de registro, na repartição de
trânsito com jurisdição sobre o local ou na mais próxima dela, no prazo de
30 (trinta) dias imediatamente seguintes à sua chegada, indicando seu endereço,»
((§ 1~ O cumprimento dessa exigência poderá ser feito através de
correspondência registrada, acompanhada de cópia reprográfica da
CNH.»
«§ 2~ Anotados os dados, o órgão de trânsito fornecerá ao condutor o
comprovante do regístro.»
Art. 2~ As Carteiras de Habilitação, expedidas com base na legislação ora revogada, serão destruídas ao término de suas validades.
Parágrafo único. Enquanto o CONTRAN não estabelecer um novo
modelo de habilitação, permanecerá o atua!.
Art. 3~ Revogam-se os artigos 130, 131, 151, 152, 153, 156, 158, 171, o
§ 3~ do artigo 199 e os artigos 234, 237 e 259 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n? 62.127, de 16 de janeiro de 1968, e demais disposições em contrário.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1980;
blica.

159~

da Independência e 92~ da Repú-

JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-AckeI
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DECRETO N? 84.514, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1980.
Abre a Encargos Gerais da União o crê
dito suplementar no valor de Cri
11.000.000.000,00 para reforço de doteçsc
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de cruzeiros), para re•
forço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 27 de fevereiro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernene Gelvêes.
José Flávio Pécora
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 28.02.80.

DECRETO N? 84.515, DE 27 DF FEVEREIRO DE 1980
Abre 8.0 Ministério do Interior, em favor
da Secretaria-Geral, o Crédito suplementar
no valor de Cr$ 200.000.000,00, para reforço
de dotação consígnada no vigente
Orçamento

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7~' da Lei n~ 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Interior; em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto, e destinado a prevenção e contenção de
enchentes do rio São Francisco.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Márío David Andreazza.
José Flávio Pécora
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 28.02.80.
-f DECRETO N? 84.516, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1980
Cria Grupo Executivo para a Região do
Baixo Amazonas e dá outras providénciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 11I, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Él criado o Grupo Executivo para a Região do Baixo Amazonas (GEBAM), com a finalidade de coordenar as ações de fortalecimento
da presença do Governo Federal na margem esquerda do Baixo
Amazonas, acompanhar os projetos de desenvolvimento e colonização naquela região, bem como propor medidas para a solução de seus problemas
fundiários.
Parágrafo único. A área de atuação do GEBAM compreende os
.municípios de Almeirim, no Estado do Pará, e Mazagão, no Território Federal do Amapá.
Art. 2? O GEBAM ficará subordinado à Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional e será constituído de representantes dos
seguintes órgãos e entidades, todos designados pelo Presidente da República:
a) Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, cujo
representante o presidirá;
b) Ministério da Justiça;
c) Ministério da Agricultura;
d) Ministério do Interior;
e) Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
f) Território Federal do Amapá;
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g) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); e

h) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Parágrafo único, O Ministro de Estado Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional poderá solicitar a colaboração do Governo do
Estado do Paraná bem assim de outros órgãos e entidades federais. para
execução dos trabalhos do GEBAM.
Art. 3? A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e a
Secretaria de Planejamento da Presidência da República darão apoio administrativo às atividades do GEBAM promovendo a obtenção dos
recursos necessários.
Art. 4? Os estudos do G EBAM serão apresentados. conforme o caso. sob a forma de:
a) anteprojetos de leis ou decretos;
b) exposições de motivos;
c) sugestões,
d) programas ou projetos especifícos,
Art. 5?
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini.
DECRETO N? 84.517, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1980
Cria a Diretoria de Telecomunicações
(D Telecom) e a Diretoria de Material de Comunicações, e de EletrlJnica (DMCE), extingue a Diretoria de Comunicações (D Com)..e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o item UI. do Art. 81, da Constituição. e de acordo com o item I,
do Art. 32, do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977/i
DECRETA:
Art. I? Ficam criadas dentro da estrutura orgânica do Ministério
do Exército:
I - a Diretoria de Telecomunicações (D Telecom), subordinada ao
Departamento de Engenharia e Comunicações. como órgão de apoio. com.
a.finalidade de superintender as atividades de instalação. exploração, se-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

227

gurança e sigilo de operação das redes fixas do Sistema Geral de Comunicações do Exército (SIGECOMEx), bem como as de fotografia e cínefotografia.
11 - a Diretoria de Material de Comunicações e de Eletrônica
(DMCE), subordinada ao Departamento de Material Bélico, como órgão
de apoio, com a finalidade de superintender as atividades de suprimento,
manutenção e controle do material de comunicações e de eletrônica.
Art. 2~ Fica extinta a Diretoria de Comunicações, a que se refere o
Decreto n~ 68.275, de 19 de fevereiro de 1971.
Art. 3~ Os Art. 15 e 16 do Decreto n~ 79.531, de 13 de abril de 1977,
passam a vigorar com as sequintes redações: .
"Art. 15. Ao Departamento de Material Bélico incumbe realizar o
planejamento, a orientação, o controle e a coordenação das atividades e.
dos programas relativos ao material bélico. inclusive ao material de comunicações de campanha, e à fiscalização dos produtos concrolados pelo
Exército.
Art. 16· Ao Departamento de Engenharia e Comunicações incumbe
realizar o planejamento, a orientação, o controle e a coordenação das
atividades e dos programas relativos a obras, patrimônio imobiliário,
cartografia e comunicações administrativas e estratégicas do Exércíto,»
Art. 4~ O n~ 4) do Art. 3~ do Decreto n~ 68.275, de 19 de fevereiro de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3?
1)

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

2)

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

3)

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

4) Diretoria de Telecomunicações».
Art. 5~ Fica acrescentado ao Art. 3~ do Decreto
fevereiro de 1971, o n~ 5) com a seguinte redação:

n~

68.276, de 19 de

5) Diretoria de Material de Comunicações e de Eletrônica.
Art. 6~ O Ministro do Exército baixará os atos necessários
execução deste Decreto.
Art. 7~ Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de março de
1980, revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, DF, 28 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
.à

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Piree
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DECRETO N? 84.518, DE 03 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas de Mi·
nas Gerais S,A. -- CEMIG, nos Estados de
Goiás e Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 703.542/76,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 62 (sessenta e dois) a 80 (oitenta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão, em 500 kv, a ser estabelecida entre a subestação de Itumbiara, de propriedade de FURNAS - Centrais Elétricas
SI A e a subestação de Jaguara, localizadas, respectivamente, nos Municípios de Itumbiara e Sacramento, nos Estados de Goiás e Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação n? 604/- PE-027 foram aprovados
por ato do Dietor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME
n? 703.542176.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
- CEMIG, a promover a constituição de servidão administrativas nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüêncía.ída prática, dentro
das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou Ih,,' causem danos,
incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
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Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais SI A. - CEMIG
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 03 de março de 1980, 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.519, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de SlIo Paulo, no Estado de Silo
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 703.883179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
138 H::v, circuito duplo, a ser estabelecida entre as subestações de Bom
Jardim e Bragança Paulista, 110S Municípios de Jundiaí e Bragança Paulista, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? LT 148 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Ãguas e
Eletricidade, do Departamento N acionaI de Aguas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 703.883179.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP -. Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de Iínha.. te-
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legráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro
das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

roxo

FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.520, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Modifica 8: redação de dispositivos do
Estatuto Social da Empresas Nucleares
Brasileiras S.A. - NUCLEBRAS, aprovado pela Decreto n? 81.414, de 28 de fevereiro
de 1978.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 8? e seu parágrafo único do Estatuto Social da' Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, em conformidade
com a correção legalmente obrigatória da expressão monetária dos valores do capital social e do capital autorizado da Empresa, aprovada em
sua Assembléia Geral Ordinária de 14 de março de 1979, passam a ter a
seguinte redação:
«Art. 8? O capital social é de Cr$ 1.842.564.185,00 (hum bilhão, oitocentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil. cento e oitenta e cinco cruzeiros), dividido em 983.818.339 ações ordinárias e
691.240.011 ações preferenciais, no valor nominal de Cr$ 1,10 (hum cruzeiro e dez centavos) cada uma, subscrito e integralizado.
Parágrafo único. Fica autorizado o aumento do capital social
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acima expresso para até Cr$ 5.449.473.700,00 (cinco bilhões, quatrocentos
e quarenta e nove bilhões, quatrocentos e setenta e três mil e setecentos
cruzeiros), dividido em 2.972.440.200 ações ordinárias e 1.981.626.800
ações preferenciais, no valor nominal de Cr$ 1,10 (hum cruzeiro e dez centavos) cada uma.»
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli-

ca,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.521, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o aumento do capital social da
empresa que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item 1I1 da Constituição e tendo em vista o disposto no
Art. 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e o que consta do
processo M.M.E. n? 604.655/79,
DECRETA:
Art. I? A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD fica autorizada a
promover o aumento de capital de sua controlada MINERAÇÃO VALE
DO PARANAíBA S.A - VALEP, de Cr$ 1.297.000.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e sete milhões de cruzeiros) para Cr$ 2.158.000.000,00
(dois bilhões, cento e cinqüenta e oito milhões de cruzeiros), mediante
chamada por subscrição de ações em dinheiro.
Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.522, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública a Sociedade Civil «Memorial Juscelino Kubitschek».

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição,
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DECRETA:
Art. único.
E declarada de utilidade pública, nos termos do artigo
2? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I?, «in fine»,do Decreto n? SO.517,de 2 de maio de 1961, a SociedadeCivil e.Memoríal
Juscelino Kubitschek», com sede nacídade de Brasília, Distrito Federal.
Brasília, 3 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.523, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a criação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Estado

de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 81, item III, e 161, § 4?, da Constituição, e nos termos
do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? E declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a área
situada no Municipio de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso.com as seguintes características e confrontações: «partindo do ponto
de eneontro dos Rios Renato e Teles Pires, segue pelo Rio Teles Pires,
abaixo, por sua margem direita, até encontrar a divisa com o Estado do
Pará; desse ponto, segue no sentido Leste; por esta divisa, até encontrar o
ponto de intersecção da divisa do Estado do Pará com uma linha que, com
o rumo verdadeiro O·OO'S, encontra a mais alta cabeceira do Rio Peixotinho; desse ponto, segue por essa linha, até encontrar a mais alta cabeceira
do Rio Peixotinho; desse ponto, segue por este rio abaixo, por sua margem direita, até a sua intersecção com a BR·163, Cuiabá-Santarém; desse
ponto, segue por esta rodovia em direção a Cuiabá, por sua margem direita e...nesse sentido, até a sua intersecção com o Rio Renato; desse ponto,
segue por este rio abaixo, por sua margem direita, até a sua barra no Rio
Teles Pires, ponto íníeíal do perímetro descrito».
Art. 2? A área prioritária de que trata o artigo anterior ficará sob a
jurisdição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art.: 3? Será de cinco anos o prazo de intervenção governamental na
área a que se refere o artigo I?, podendo ser prorrogado.
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Art. 4~ O Serviço do Patrimônio da União transferirá ao INCRA,
nos termos dos artigos 9~, item I, elO, § 3~, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais pertencentes à União, abrangidos pela
área prioritária ora declarada e que não tenham destinação específica.
Art.5~ Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária objetivarão, preferencialmente:
a - condicionar o uso da terra à sua função social;
b - promover o assentamento de até 8.500 famílias;
c - constituir cinco cooperativas; e
d - incentivar a recuperação social e econômica da região.
Art. 6~ Para a execução deste Decreto, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA disporá de recursos próprios, previstos no seu orçamento.
Art. 7~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Àngelo Amaury Stábile.
DECRETO N~ 84.524, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e de
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, Guarujá, Estado de 840 Psulo.eReciie, Estado
de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81"item Hl, da Constituição..e tendo em vista o disposto no
artigo 205 do Decreto-lei n~ 9.760 de 5 de setembro de 1946,
D E C R E T L\:
Art. 1~ Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1). Lina Ghisoni, de nacionalidade francesa, da fração ideal de
0,000695 do terreno nacional interior, situado na Rua Senador Dantas n~
117, correspondente ao apartamento n~ 226, na cidade b Estado do Rio de
Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n~ 0768-07.736, de 1979;
2) Francois Alexandre Courtes e sua mulher Michéle Lucile Annie
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Courtes, ambos de nacionalidade francesa, do terreno de marinha, designado por lote 08 da Quadra D-IV, situado na Praia de Ferradura, Distrito
de Armação de Búzios, Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n~
0768-49.836, de 1979.
b) a adquirir O direito preferencíal ao aforamento:
1) Leon Michel Rotfarb Merariu, de nacionalidade francesa, da fração
ideal de 3,071 % do terreno de marinha, situado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n~ 270, correspondente ao Apartamento n~ 81, Município
de Guarujá, Estado de São Paulo, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n~ 0880-09.871, de 1979;
2) Isamu Iwanaga, de nacionalidade japonesa, do terreno de marinha,
designado por lote 18 da Quadra XII do loteamento Jardim Mauricéia, situado na Rua Itamaracá, Município de Recife, Estado de Pernambuco,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n~ 048009.289, de 1979.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República,

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.525, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Cargos Privativos de Oticiel-Genemi do
Exército em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição, de acordo com o art. 46 do
Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967 e com o disposto na Lei n~
6.144, de 29 de novembro de 1974,
DECRETA:
Art. 1~
Exército:

São privativos de Oficial-General os seguintes cargos no
a) Do posto de General-de-Exército:
- Chefe do Estado-Maior do Exército;
- Chefe de Departamento;
- Comandante de Exército.
b) Do posto de General-de-Divisão Combatente:
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- Comandante de Divisão de Exército;
- Comandante de Divisão de Exército e Região Militar.
c) Do posto de General-de-Dívísão ou de General-deBrigada, Combatentes, conforme constar dos respectivos Quadros de Organização ou de Distribuição:
- Comandante de Região Militar;
- Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;
- Diretor de Órgão de Apoio;
- Subchefe do Estado-Maior do Exército.
d) Do posto de General-de-Brigada Combatente:
- Vice-Diretor do Serviço Militar;
- Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;
- Chefe do Centro de Informações do Exército;
- Chefe do Centro de Documentação do Exército;
- Inspetor-Geral das Polícias Militares;
- Chefe de Estado-Maior de Exército;
- Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
- Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército;
- Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
- Comandante do Colégio Militar do Rio de Janeiro;
- Comandante de Brigada;
- Comandante de Divisão de Cavalaria;
- Comandante de Artilharia Divisionária;
- Comandante de Artilharia de Costa;
-Comandante de Grupamento;
- Adido' do Exército junto à Embaixada do Brasil nos
Estados Unidos da América.
e) Do posto de General-de-Divisão Engenheiro Militar:
- Chefe do Centro 'I'ecnológrc - -ío Exército;
- Diretor de Obras Militares;
- Diretor de Recuperação;
- Diretor de Pesquisa e Ensino Técnico.
f) Do posto de General-de-Divisão ou de General de Brigada, Engenheiros Militares, conforme constar dos respectivos
Quadros de Organização ou de Distribuição:
- Diretor do Serviço Geográfico.
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- Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
- Vice-Chefe de Departamento;
- Comandante Militar de Área e Região Militar;
- Diretor-Geral de Economia e Finanças;
- Secretário-Geral do Exército;
g) Do posto de General-de-Brigada Engenheiro Militar:
- Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
- Diretor do Instituto Militar de Engenharia;
- Diretor de Arsenal de Guerra;
- Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
- Diretor de Material de Comunicações e de Eletrônica;
- Subdiretor de Obras de Cooperação;
-- Subdiretor de Obras Militares;
- Assessor-Técnico de C~fe de Departamento.
h) Do posto de General-de-Divisão Intendente:
- Diretor de Subsistência.
i) Do posto de General-de-Brigada Intendente:
- Diretor de Contabilidade; - Diretor de Material de Intendência;
- Subdiretor de Subsistência;
- Chefe da Pagadoría Central do Pessoal.
i) Do posto de General-de-Divisão Médico:
- Diretor de Saúde.
)),Do posto de General-de-Brigada Médico:
- Subdiretor de Saúde;
- Diretor do Hospital Central do Exército.
m) Do posto de General-de-Brigada de Veterinária:
- Diretor de Veterinária.
Art. 2? As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos
no artigo anterior serão feitas através de Decreto do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados para os efetivos do Exército em tempo de
paz.Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogados o Decreto n? 81.635, de 8 de maio de 1978, e demais disposições em contrário.
Brasília-DF, 3 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 84.526, DE 4 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o aumento do capital social da
empresa que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item III,da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 4? do Decreto-lei n? 1:678, de 22 de fevereiro de 1979, e o que consta do
Processo MME n? 604.655/79,
DECRETA:
Art. I? A Companhia Vale do Rio Doce fica autorizada a promover
o aumento de capital de sua controlada AMAZÚNIA MINERAÇÃO S.A.,
de Cr$ 2.794.500.000,00 (dois bilhões, setecentos e noventa e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$ 4.275.800.000,00 (quatro bilhões,'
duzentos e setenta e cinco milhões e oitocentos mil cruzeiros), mediante
chamada por subscrição de ações em dinheiro.
, Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblí-

ca,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.527, DE 4 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o aumento do capital social da
empresa que menciona.

O PRESIDENTE' DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item Hl, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e o que consta do
Processo MME n? 604.655/79,
DECRETA:
Art. J? A Companhia Vale do Rio Doce fica autorizada a promover
o aumento de capital de sua controlada VALENORTE ALUMÍNIO
LTDA., de Cr$ 430.692.000,00 (quatrocentos e trinta milhões, seiscentos e
noventa e dois mil cruzeiros) para Cr$ 613.792.000,00 (seiscentos e treze
milhões.isetecantoa e noventa e dois mil cruzeiros), mediante chamada por
subscrição de ações em dinheiro.
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Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.528, DE 4 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o aumento do capital social da
empresa que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 4? do Decreto-lei n? 1.678, de22 de fevereiro de 1979, e o que consta do
'Processo MME n? 604.655179,
DECRETA:
Art. I? A Companhia Vale do Rio Doce fica autorizada a promover
o aumento de capital de sua controlada FLORESTA RIO DOCE SI A., de
Cr$579.785.208,60 (quinhentos e setenta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oito cruzeiros e sessenta centavos) para Cr$
913.785.208,60 (novecentos e treze milhões, setecentos e oitenta e cinco
mil, duzentos e oito cruzeiros e sessenta centavos), mediante chamada
por subscrição de ações em dinheiro.
Art. 2? O presente Decreto.entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.529, DE 5 DE MARÇO DE 1980
Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução de Parte do artigo 13 da Lei n?
4.004, de 30 de junho de 1978, do Estado de

Mato Grosso.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o § 2? do artigo 11
da Constituição, tendo em vista o acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Representação n? 1.009·1 (Estado de Mato
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Grosso), e atendendo ao Ofício n? 8/80-P/MC, de 4 de março de 1980, da
Presidência do mesmo Tribunal,
DECRETA:
Art. I? Fica suspensa a execução do artigo 13 da Lei n? 4.004, de 30
de junho de 1978, do Estado de Mato Grosso, na parte referente à criação
das Comarcas de Arenápolis, Bandeirantes, Iguatemi, Mundo Novo, Pedra Preta, Santo Antonio de Leverger e Torixoreu.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.530, DE 5 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetr.fcia do Centro de Es-

tudos Superiores de Londrina, "Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 55/80, conforme consta do Processo n? 3.221/76 - CFE e
204.758/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem e
Obstetrícia, com as habilitações de Enfermeiro, de Enfermagem MédicoCirúrgica, de Enfermagem Materno-Infantil e de Enfermagem de Saúde
Pública, a ser ministrado pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, mantido pelo Instituto Filadélfia de Londrina, com sede na cidade de
Londrina. Estado do Paraná.
Art.. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoaadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO' FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 84.531, DE 10DE MARÇO DE 1980
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
Considerando o falecimento, ontem, do Dr. José Américo de Almeida;
Considerando haver ele exercido, por mais de uma vez, o cargo de Ministro de Estado, no exercício do qual prestou relevantes serviços ao
País,
DECRETA:
Artigo único· É declarado luto oficial em todo o País, nesta data, pelo falecimento do Doutor José Américo de Almeida, a quem ,serão presta- .
das honras de Ministro de Estado.
Brasília, 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.532, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Promulga o Acordo Internacional do
Açúcar de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 75, de 27 de novembro de 1979, o Acordo Internacional do
Açúcar de 1977, concluído em Genebra, a 7 de outubro de 1977;
Considerando que o Instrumento de Ratificação do referido Acordo
pela República Federativa do Brasil foi depositado em Nova York, no
Secretariado-Geral da ONU, a 5 de fevereiro de 1980;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil a 5 de fevereiro de 1980;
DÊCRETA:
Artigo I? O Acordo Internacional do Açúcar de 1977, apenso por
cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Artigo I? 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo mencionado neste Decreto está publicado no D.a de 11·3·80.
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DECRETO N? 84.533, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Promulga 08 Estatutos do Grupo de
PaiS8S Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,. Considerando que o Congresso
Nacionai aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 61, de 10 de outubro de
1979, os Estatutos do Grupo de Paises Latino-Americanos e do Caribe
Exportadores de Açúcar (GEPLACEA), concluídos em Cáli, na Colômbia, a 12 de março de 1976;
Considerando que o Instrumento de Ratificação dos referidos Estatutos pela República Federativa do Brasil foi depositado na cidade do México, a 4 de dezembro de 1979;
Considerando que os referidos Estatutos entraram em vigor para a
República Federativa do Brasil a 4 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Artigo I? OS Estatutos do Grupo de Países Latino-Americanos e do
Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEAj, apensos por cópia ao presente Decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como nele
se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Os Estatutos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O de 11-S-80.

DECRETO N?84.534, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a execuç40 do Vigésimo
Nono Protocolo Adicional do Aiuste de
Complementaç40 n? 16. sobre produtos das
indústrias qufmicas derivadas do petróleo,
conc1uido entre o Brasil, a Argentina, o Obile, o México, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição. e
Considerando que o Tratado de Montevidéu. que críou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereíro de 1960 e aprovado pelo Conselho Nacional através do
Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê. nó seu artigo 16.
a celebração dos Ajustes de Complementação por setores industriais, ma-
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téria essa regulamentada pelas Resoluções 15(1), 16(1) e 99(IV) da Confsrência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do Ajuste de Compla,
mentação n? 16, sobre produtos das indústrias quimicas derivadas do petróleo, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 68.541, de 26 de abril de
1971, os Governos do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai e da Venezuela poderão revisar anualmente o programa de liberação
do referido ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do
Chile, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base nos dispositivos
acima citados, assinaram, em Montevidéu, no dia 7 de dezembro de 1979,
o Vigésimo Nono Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n:
16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo;
Considerando que o referido Protocolo Adicional, conforme seu árti·
go 2?, deverá entrar em vigor trinta dias após a declaração, pelo Comitê
Executivo Permanente da ALALC, da compatibilidade do VigésimoOita·
vo Protocolo Adicional com os princípios e objetivos do Tratado, o que foi
feito pela Resolução415, de 4 de janeiro de 1980,
DECRETA:
Artigo I? A partir de 3 de fevereiro de 1980 as importações dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai, da Venezuela e dos
países de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e
Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e restrições não-tarifárias
estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas as cláusulas e
condições estabelecidas no citado- Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Deereto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil 8/ A, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÁO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está

publicado no D.a de 11-3-80.
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DECRETO N? 84.535, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Quinto Protocolo Adicional do' Aiuete de
Comolementeçeo n? 16, sobre produtos das
indústrias químicas derivadas do petróleo,
concluído entre o Brasil e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, 'e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, . no seu artigo 16, a
celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais,
matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15(1), 16(1) e 99(IV) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo, posto em vigor no Brasil, pelo Decreto n? 68.541, de 26 de abril de
1971, os Governos do Brasil e cio México poderão revisar anualmente o
programa de liberação do referido Ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, no dia 7
de dezembro de 1979, o Trigésimo Quinto Protocolo Adicional do Ajuste
de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias quimicas
derivadas do petróleo;
Considerando que o referido Protocolo Adicional, conforme dispõe
seu artigo 2?, deverá entrar em vigor trinta dias após a declaração, pelo
Comitê Executivo Permanente da ALALC, da compatibilidade do Vigésimo Oitavo Protocolo Adicional com os principios e objetivos do Tratado,
o que foi feito pela Resolução 415, de 4 de janeiro de 1980,
DECRETA:
Artigo I? A partir de 3 de fevereiro de 1980.. as importações dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, orígínários do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômíco relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto,
obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às imo
portações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
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Artigo 2~ O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos Competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Artigo 3~ A Comissão Nacional para os assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n~ 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil SIA, a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Re:
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.O de 11·3·80

DECRETO N~ 84.536,DE 10 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obste,tlfcia da Fundç40 Re-

gional de Ensino Superior de Araras, S40
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n~ 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual
de Educação de São Paulo n~ 1.561179, conforme consta do Processo n~
1.732179-CEE-SP e 204.596/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem
e Obstetrícia, com habilitações em Enfermagem Médico-Cirúrgica, em
Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem de Saúde Pública, a ser ministrado pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, mantida pela Fundação Regional de Ensino Superior de Araras, com sede na cidade de Araras, Estado de São Paulo.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.537, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Abre ao Fundo Nscíonel de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$61.000.000.00 para reforço de âoteçso
eonsigneda no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da Repúblíca. o crédito suplementar no valor de Crl51.000.000,OO (cinqüenta e um milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
. no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonío Delfim Netto

Os anexos mencionados' neste Decreto estão publicados no D.O.'de 11.3.80.
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DECRETO N~ 84.538, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Abre à Presidência da República o cré·
dito suplementar no valor de
01'$;94.200.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar no v","
lor de Cr$ 94.200.006;00 (noventa e quatro milhões e duzentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada
no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92?-da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no

D.a. de 11.3.80.

DECRETO N? 84.539, DE 10 DE MARÇO 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$'300.000. 000, 00,para reforço de dotação

ooaeíénedenc vieente Orcemeato.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constítuíção;e da autorização contida no
artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União Recur'sos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Servico
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Públfco:o crédito suplementar no', valor de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de cruzeiros), para reforço de dotacão orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O de 11.3.80 e republícados no de 13.3.80.

DECRETO N? 84.540, DE 10 DE MARÇO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior!.em favor
da Secretsrie-Gerelso crédito suplementar
no valor de Cr$300.000.000,OO, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itemIII,da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior", em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$300.000.000,00
(trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 11.3.80 e republí-

.edos no de 13.3.80.
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DECRETO N? 84.541, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Aprova novo Regulamento de Passapor-

rea e dá outras orovtâéncíes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens 111 e V, da Constituição,
Considerando a necessidade de atualizar, simplificar e consolidar as
normas regulamentares relativas à expedição e uso de Passaportes,e tendo em vista o disposto no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que
instituiu o Programa Nacional de Desburocratização,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o anexo Regulamento de Passaportes,
assinado pelos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores.
Art. 2? As disposições do Begulamentoaprovadopor este Decreto
não alteram os prazos de validade dos Passaportes anteriormente expedidos.
Art. 3? Os Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, nas respectivas áreas de competência, baixarão as instruções necessárias à execução deste Decreto e do Regulamento por ele aprovado.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos nss 3.345, de 30 de novembro de 1938; 21.106,
de 10 de maio de 1946; 76.096, de 7 de agosto de 1975; 81.708, de 23 de maio
de 1978, e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1.980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
R. S. Guerreiro
Helio Beltrão

o

Regulamento mencionado neste Decreto está publicado no

D.a. de 12.3.80.

DECRETO N? 84.542, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o terreno que menciona,
situado no Município de Aparecida, Estado
de.1iJIo PaJl1t>.-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição Federal.e tendo em vista o
disposto no artigo 5?, alíneas li e };do Decreto-lei n? 3:365, de 21 de junho
de 1941,
. -
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DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropria.ão, pela União Federal, o terreno' com a área de 861.700,00m2 (oitocentos
, sessenta e um mil e setecentos metros quadrados), situado no Muiícípío de Aparecida, Estado de São Paulo, de propriedade atribuída a
jonsórcio Imobiliário São Paulo SI A e Outros, que se limita, ao norte,
iom a Alça Viária da Rodovia Presidente Dutra, ao sul, com amesmaRoíovía, a oeste, com imóveis de propriedade de Hermenegildo da Silva
joelho, J. B. do Prado e Pedro Gonçalves, e a leste, com imóveis de prorríedade da Cúria Metropolitana, de acordo com os elementos constantes
lo processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-08.827,
le 1980.
Art. 2? O terreno mencionado no artigo I? deste Decreto destina-se
ampliação do sistema viário de acesso ao Santuário Nacional de Nossa
lenhora Aparecida.

L

Art. 3? Para os fins constantes do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, a
presente desapropriação é considerada de caráter urgente.
Art. 4? As despesas decorrentes da efetivação do presente Decreto
correrão à conta de recursos a serem liberados pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíea,

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
DECRETO N? 84.543, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Declara a utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à'passagemde linha
de transmissão da LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A., no Estado de São Psulo.,
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do
Processo MME n? 703.489/79,
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DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 10 a 16 (dez a dezesseis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138Kv, a ser estabelecida entre a torre de derivação n? 50-A, da linha de transmissão ETU Píratínínga - ETT Sul e a
ETD Diadema, no Município de Diadema, Estado de São Paulo, cujos
projeto e planta de situação n? 410.804. foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.489179.
Art. 2? Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. a
promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à
empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se em conseqüência da prática, dentro das
mesmas. de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A LIGHT - Serviços de Eietricidade S.A., poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúhlica.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.544, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Oonstituiçãd,tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do
Processo MME n? 702.953179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
138 KV, circuito duplo, a ser estabelecida, partindo da Torre Y da linha de
transmissão, em 138 KV, Carioba - Poços de Caldas, de propriedade da
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL até a subestação de Aguaí,
nos Municípios de Espírito Santo do Pinhal, Mogi-Guaçu e Aguaí, Estado
de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n?s LT 135-D-0l e LT
135D·26 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.953/79.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha ~o transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como ,'as possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão O uso e gozo das mesmas ao-que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles o de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
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Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo.poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de·21 de junho de 1941, com as modificações íntroduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblí-

ca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.545, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de .transmissão da LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A., no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do
Processo MME n? 702.497/79,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
16 (dezesseis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
Ramal ETC Brastemp, em 138 KV, a ser estabelecida entre a torre de derivação n? 15-A da linha de transmissão Ramal ETC Volkswagen e a ETC
do consumidor particular Brastemp S.A. - Aparelhos Domésticos e Comerciais, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
cujos projeto e planta de situação n? 410617 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
702.497/79.
Art. 2? Fiça autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. a
promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
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Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., para o fim indicado, da qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, aindai'o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único - Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4~ A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.546,DE 11 DE MARÇO DE 1980
Reajusta os preços mínimos de soja e semente de soja.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o constante
no Decreto-lei n~ 79, de 19 de dezembrods 1966,
DECRETA:
Art. I? Ficam reajustados, de acordo com as tabelas anexas, os pre;os mínimos de soja e semente de soja, da safra de 1979/80, aprovados peo Decreto n? 84.117, de 24 de outubro de 1979.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
Antônio Delfim Netto
As tabelas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 12/03/80

DECRETO N? 84.547, DE 11 DE MARÇO DE 1980.
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quinto Protocolo Adicional do Ajuste tie
Complementação n? 21, sobre produtos da
indústria química, concluído entre o Brasil e

a Argentine,

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a
celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15(1), 16(1), e 99(IV) da Conferêndá das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? e 15 do Ajuste de Complementação n? 21, sobre produtos da indústria química (excedentes e faltantes), posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 77.437, de 14 de abril de
1976, os Governos do Brasil e da Argentina poderão revisar anualmente o
programa de liberação do referido Ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com
base DOS dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 7
de dezembro de 1979, o DécimO'Quinto Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n? 21, sobre produtos da indústria química (excedentes
e faltantes);
Considerando que aquele Protocolo, conforme dispõe seu artigo 2?,
deverá entrar em vigor trinta dias após a delcaração, pelo Comitê Executivo Permanente da ALALC, de compatibilidade do Décimo Segundo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 21 com os princípios e
objetivos do Tratado, o que foi feito pela Resolução n? 416, de 4 de janeiro
de 1980;
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DECRETA:
Artigo I? A partir de 3 de fevereiro de 1980, a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina e dos países considerados de menor desenvolvimento
econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo Único
As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países membrros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos-competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALAL,Ç,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A., a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas es disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980, 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
O protocolo mencionado neste Decreto está publicado no D.a. de 12/03/80.

DECRETO N? 84.548, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à COMPANHIA
ESSO PROSPECÇÃO DO BRASIL, para
operar no mar territorial do Brasil, fixado
pelo Decreto-Lei n? 1.098, de 25 de março de
1970, a serviço da PETROLEO BRASILEI·
RO SIA - PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
Processo GM - 00178-79, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? :e: concedida autorização à Companhia Esso Prospecção do
Brasil, para operar no mar territorial do Brasil pelo Decreto-lei n? 1.098,
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de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro SI A - PETRO·
BRÁS, mediante os contratos ACS - 22 e ACS 23, de 17.8.79, celebrados
entre as empresas supramencionadas para execução de exploração petrolífera com embarcações contratadas pela referida Companhia ou de
sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 16 de agosto de 1982, prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações na forma
da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no artigo 8? do Decreto n? 63.164, de
26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados
diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, mediante oficio da Petróleo Brasileiro SI A - PETROBRÁS, e com os dados
necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúhlica.
JOÁO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.549, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à empresa ELF·
AQUITAINE BRÉSIL, para operar em
-éguas interiores

do Brasil, fixado pelo
Decreto-Lei n? 1.098, de 25 de março de 1970/

a serviço da PETROLEO BRASILEIRO
SIA - PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta
do Processo GM - 00179·79, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à empresa Elf-Aquitaíne Brésíl,
para operar em águas interiores do Brasil, fixado pelo Decreto-Lei n?
1.098, de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro SI A - PETRO·
BRÁS, mediante o contrato ACS - 27, de 18.9.79, celebrado entre as em'presas supramencionadas, para execução de exploração petrolífera com
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embarcações contratadas pela referida Companhia ou de sua propriedade .
..Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fi1.s mencionados no Artigo I? e vigorará até 17 de setembro de 1984,
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha,
mediante ofício da Petróleo Brasileiro SI A - PETROBRÁS, e com os dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,l1 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbléca,
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.550, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à HISPANICA
PETROLEOS S/A (HISPANOILj e
HUDBA Y OIL IBRAZILj LTD., para opererem no mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei nf 1.098, de 25 de merço.de 1970,
a serviço da Petróleo Brasileiro SIA PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta
do Processo GM - 00180-79. do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? Ê concedida autorização à Hispanica de Petróleos SI A
(HISPANOIL) e Hudbay Oil(Brazil) Ltd., para operarem no no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n? 1.098, de 25 de março de 1970, a
serviço da Petróleo Brasileiro SI A - PETROBRÁS, mediante o contrato
ACS-28, de 28.9.79, celebrado entre as empresas supramencionadas, para
execução de exploração petrolífera com embarcações contratadas pelas
referidas Companhias ou de sua propriedade.
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Art. 2~ A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 27 de setembro de 1982,
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obriga~es, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8~ do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedídos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha,
medíante ofício da Petróleo Brasíleiro SI A - PETROBRÃS, e com os dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? ·Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159~ da Independêncía e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho
DECRETO N~ 84.551, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à Companhia Essa
do Brasil, para operar no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei
nf 1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da
Petróleo Brasileiro SIA - PETROBRÁS.
Prospecçilo

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atrlbuíções que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
processo G M - 00202 - 79, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à Companhia Esso Prospecção do
Brasil, para operar no mar territorial do Brasil fixado pelo Decreto-lei n?
1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro SI A - PETROBRÃS, mediante o contrato ACS-29, de 22.11.79, celebrado entre as
empresas supramencionadas, para execução de exploração petrolífera
com embarcações contratadas pelareferída Companhía ou de sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 21 de novembro de 1982,
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
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qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, mediante oficio da Petróleo Brasileiro SI A - PETROBRAs, e
com os dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras..
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílla, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.552,'DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à Citco Rio
Petroleum Corpotation, ChevronMaranhJfo
Petroleum Company, Unionoil MaranhSo
Ltd. e Ganam Offshore Límited para opererem no merterrritoríel do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n? 1.098, de 25 de março de
1970, serviço da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRA8.

a

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII. da Constituição, para fins do disposto no Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968. e tendo em vista o que consta do
Processo GM - 00004 - 80, do Ministério das Minas e Energia.
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à Citco Rio Petroleum Corporatíon, Chevron Maranhão Petroleum Company, Unionoil Maranhão Ltd. e
Canam Offshore Limited para operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei .n? 1.098. de25 de março de 1970, a serviço da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAs. mediante o contrato ACS-30, de 6-12-79.
celebrado entre as empresas supramencíonadas, para execução de
exploração petrolífera com embarcações contratadas pelas referidas
Companhias ou de sua propriedade.
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Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 5 de dezembro de 1982.
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
qualquer tempo. se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha.
mediante oficio da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS, e com os dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbfica.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.553 •. DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à Cítco Amazonas
Petroleum Corporatíon, Chevron Silo Luis
Petroleum Company, Unionoil São Luis,
Ltd. e Ganam Offshore Limited para
operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-teí n? 1.098, de 25 de março
de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAs.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
Processo GM-00005-80, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? Jt concedida autorização à Citco Amazonas Petroleum Corporation, Chevron São Luis Petroleum Company, Unionoil São Luis. Ltd.
e Canam Offshore Limited para operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n? 1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS. mediante o contrato ACS-31, de 612-79, celebrado entre as empresas supramencionadas, para execução de
exploração petrolífera com embarcações contratadas pelas referidas
Companhias ou de sua propriedade.
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Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 5 de dezembro de 1982,
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetiva·
dos diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha,
mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e com os
dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.554;, DE 11 DE MARÇO DE 1980
Concede autorização à Citco Belém Petroleum Corporation, Chevron São Marcos
Petroleum Company, Unioaoil São Marcos,
Ltd. e Canam Offshore Limited para operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-Jein? 1.098, de 25 de março de 1970,
a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
Processo GM-00006-80, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à Citco Belém Petroleum Corporation, Chevron São Marcos Petroleum Company, Unionoil São Marcos,
Ltd. e' Canam Offshore Limited para operarem no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n? 1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da
Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS, mediante o contrato ACS-32,
de 6-12·79, celebrado entre as empresas supramencionadas, para execução de exploração petrolifera com embarcações contratadas pelas
referidas Companhias ou de sua propriedade.
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Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 5 de dezembro de 1982,
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha,
mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e com os dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca.
JOÁO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.555, DE 12 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a publicação dos atos oficiais, regula 8S normas de editoração do
Diario Oficial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o
Programa Nacional de Desburocratização,
DECRETA;
Art. I? O Diário Oficial será editado em duas seções: a Seção I, que
compreenderá os atos normativos de interesse geral, além de outros explicitados no § l?, e a Seção H, que será destinada exclusivamente à publicação de atos de interesse dos servidores da Administração Pública.

§1

I
II
HI

Na Seção I serão publicados:
Emendas à Constituição;
Leis complementares, ordinárias e delegadas;
Decretos-leis;
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IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
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Resoluções do Poder Legislativo;
Decretos legislativos;
Decretos numerados;

Decretos pessoais não atinentes a servidores públicos,
civis ou militares;
Mensagens do Presidente da República;
Pareceres da Consultoria Geral da República com despacho presidencial;
Despachos presidenciais em documentos não relacionados com os servidores da Administração Pública; e

XI -

Portarias, pareceres, contratos, editais, avisos, extratos
e quaisquer outros atos administrativos, que não se refiram a servidores públicos civis ou militares.
§ 2~ Serão publicados na Seção II os decretos e demais atos atinentes aos servidores públicos, civis ou militares. não incluídos no parágrafo
anterior.

Art. 2~ As Seções I e II do Diário Oficial conterão OS seguintes elementos mínimos de editoração:
I Cabeçalho
Composto de título, local de edição, número seqüencial
do ano ou volume e do fascículo ou número por volume,
série, data de edição e seção;
II - Expediente
Constante dos seguintes elementos de identificação:
editor, dirigentes. títulos e seção. indicação do âmbito.
quanto à origem ou natureza da matéria divulgada. e endereço do editor;
In -

Legenda
Impressa na parte superior de todas as pagmas, com
exceção da primeira. contendo: título. ano. número. data
e seção;

IV - Sumário
Com enumeração das principais divisões- da matéria. na
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ordem em que se sucedem, permitindo sua pronta localização nas páginas;

V -

Índice
Lista pormenorizada em ordem alfabética, de assuntos e
de origem, com indicação de sua localização no texto.
Tratando-se de normas juridicas e atos de conteúdo
normativo, o índice conterá sua hierarquização e ordenação numérica e cronológica, a fim de permitir a publicação de indices acumulados periódicos;

VI -

Texto
Constituido pelo conjunto da matéria publicada, devidamente separada e classificada por titulos indicativos d~
sua origem. Tratando-se de normas juridicas e de atos de
conteúdo normativo. a matéria conterá,
obrigatoriamente, ementa que caracterize o seu conteúdo.

§ 1? Os atos oficiais de conteúdo normativo serão publicados
com os elementos mínimos de indexação e ementa.

§ 2? O Departamento de Imprensa Nacional entrará em entendimento com os órgãos e entidades interessados, a fim de estabelecer um
sistema padronizado de indexação e ementa dos atos oficiais.
§ 3? O sistema de padronização' a que alude o parágrafo anterior
será, progressivamente, e na medida do possível, estendido aos atos de
caráter não normativo.

Art. 3? A partir do exercicio de 1981, o Departamento de Imprensa Nacional editará, sob a supervisão dos respectivos Ministérios e órgãos integrantes da Presidência da República, os atos de conteúdo normativo que lhes digam respeito e que, por sua natureza, não sejam publicados na "Coleção das Leis do Brasil».
Parágrafo único. A publicação de que trata este artigo passará a
constituir o repositório oficial dos atos administrativos de interesse geral, com vistas à sua codificação e permanente atualização.
Art. 4? O Ministério da Justiça proporá a consolidação dos atos e
normas legais relativos à publicação dos atos e documentos oficiais, visando à sua sistematização.
Art. 5?

Ficam extintas as demais Seções do Diário Oficial.
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Art. 6? Este Decreto entrará em vigor no dia 15 de março de 1980,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1980, 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Hélio Beltrão
DECRETO N? 84.556 DE 12 DE MARÇO DE 1980.
Concede autorização à Pecten Brazil
Amazon Comounv, Pecten Brazil Amazon
Petroleum Company, Pecten Brazil Amazon
Exploration Company e Shell Exploration
8ervices (Brazíl) B. V;, para operarem em
águas interiores do Brasil, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, para os fins do disposto no
Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do
Processo GM-00170-79, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? E concedida autorização à Pecten Brasil Amazon Company,
Pecten Brazil Amazon Petroleum Company, Pecten Brazil Amazon Exploration Company e Shell Exploration Services (Brazil) B. V., para operarem em águas interiores do Brasil, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A.
-, PETROBRÁS, mediante os contratos ACS-24, ACS-25 e ACS-26, todos
de 20-8-79, celebrados entre as empresas supramencionadas, para execução de exploração petrolífera com embarcações contratadas pelas referidas Companhias, ou de sua propriedade.
.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no Artigo I? e vigorará até 21 de novembro de 1982,
prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a
qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na
forma da lei ou do contrato.

Art. 3? Para os fins do disposto no Artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha,
mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e com os
dados necessários à fiscalização das embarcações estrangeiras.
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Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.557, DE 12 DE MARÇO DE 1980.
Regulamenta o Decreto-lei n? 1.177, de
21 de junho de 1971, que dispõe sobre aerole-

vantamento no território nacional e dá ou- •
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei n? 1.177, de 21 de junho de 1971,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. I? Este decreto disciplina as atividades de aerolevantamento
no território nacional, sob a denominação de Regulamento das Atividades
de Aerolevantamento - RAA.
Art. 2? Para os fins deste Regulamento, considera-se:
1- aerolevantamento - o conjunto de operaçêos aéreas e/ou espaciais de medição, computação e registro de dados do terreno, com o emprego de sensores e/ou equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados levantados ou sua tradução sob qualquer forma;
U - produto de aerolevantamento - o original de aerolevantamento
e qualquer forma de representação decorrente de sua transformação,
interpretação, tradução ou utilização;
UI - original de aerolevantamento - o negativo e qualquer outro registro de dados do terreno, obtidos com o emprego de câmara aérea, outro
sensor ou equipamento adequado, bem corno suas reproduções;
IV - organizações especializadas do Governo Federal - os órgãos
dos Ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica e a Fundação InstitutoBrasíleíro de Geografia e Estatística, que têm por finalidade especifíca -executar aerolevantamento;
V - organização especializada de Governo Estadual - o órgão
ou entidade da Administração Estadual que, inscrito no EMFA, tem por
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objetivo exclusivo executar aerolevantamento, a fim de atender, dentro
do território de seu próprio Estado, às necessidades específicas da Administração Estadual;
VI - organização especializada privada - a entidade nacional dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada sob a forma de sociedade anônima, com a finalidade específica de executar
aerolevantamento, cujo capital seja constituído de ações nominativas e
integralmente subscrito por brasileiros, quando inscrita no EMFA.
Art. 3~ o aerolevantamento, para efeito deste regulamento, engloba
as atividades de aerofotogrametria, de aerogeofísica e sensoriamento
remoto, constituindo-se das fases e operações seguintes:
I - l~ Fase: operação aérea ou espacial.
a) recobrimento aéreo;
b) recobrimento espacial;
I! - 2~ Fase:' operação relativa à interpretação ou tradução dos dados obtidos em operação aérea ou espacial.
a) processamento fotográfico de filme aéreo ou espacial e respectiva
obtenção de diafilme, diapositivo, fotografia, fotoíndice e mosaico não
controlado;
b) confecção de mosaico controlado e fotocarta;
c) confecção de ortofotografia, ortofotomosaico e ortofotocarta;
d) interpretação e tradução cartográfica, mediante restituição estereofotogramétrica ou de imagem obtida com outro sensor remoto; ,
e) preparo para a impressão de original de restituição
estereofotogramétrica ou elaborado a partir de imagem obtida com outro
sensor remoto;
f) impressão de carta e mapa.

CAPíTULO I!

Da Execução de Aerolevantamentos
Art. 4~ Compete ao Estado-Maior das Forças Armadas - EMFA
autorizar e controlar a execução de aerolevantamentos no território nacinal, respeitada a competência do Ministério da' Aeronáutica para aprovação e controle dos respectivos vôos.
Art. 5~' A execução de aerolevantamentos é da competência de Organizações Especializadas do Governo Federal, podendo ser também realizada por Organização Especializada Privada ou de Governo Estadual,
quando autorizada.
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Art. 6? A dispensa de licitação para o serviço de aerolevantamento
somente poderá ocorrer nos casos previstos nas alíneas B, b, c e i do § 2? ,
artigo 126 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, podendo o
EMFA aprovar edital-padrão e cláusulas ou contrato-padrão para tal procedimento.
CAPÍTULO III

Da Inscrição no EMFA
Art. 7? A inscrição no EMFA é ato-condição para que qualquer organização seja autorizada a executar aerolevantamento no território nacional.
§ I? - As Organizações Especializadas do Governo Federal permanecem inscritas ex-oiiicio no EMFA.
§ 2? - Ficam mantidas as inscrições dos órgãos e entidades da Administração Federal.
§ 3? - Ficam mantidas, nos termos em que foram concedidas, as inscrições das Organizações Especializadas Privadas e as de Governos Estaduais, observado o disposto neste Regulamento.
g 4? - As empresas que executem somente a impressão de cartas e
mapas ficam sujeitas à autorização de que trata o § 2?, artigo 16, dispensada a inscrição.
Art. 8? A inscrição de Organização Especializada Privada e a de
Governo Estadual, nos termos deste decreto, será feita em uma das seguintes categorias:
I - categoria a - executante de todas as fases do aerolevantamento;
H - categoria b - executante, apenas, de operação aérea elou espacial;
IH - categoria c - executante da interpretação ou da tradução dos
dados obtidos em operações aéreas elou espaciais por outra organização.
Art. 9? A Organização de Governo Estadual somente poderá ser
inscrita quando inexistirem Organizações Especializadas do Governo Federal, ou Privadas, capacitadas a desenvolver os encargos de aerolevantamento objeto do pedido de inscrição e por motivo de Segurança NacionaI.
Parágrafo único. Nesta hipótese, o EMFA só decidirá após ouvir a
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 10. Dentre as entidades de ensino, somente poderão ser inscritas as que ministrem curso de engenharia cartográfica ou equivalente,
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desde que para executarem, em caráter eventual e sem fins lucrativos,
operações de aerolevantamento em apoio às suas próprias atividades.
Art. 11. A inscrição será formalizada mediante Portaria do Ministro Chefe do EMFA, com base em Declaração de Habilitação Técnica DHT, expedida pelo setor competente do EMFA, na qual serão especificadas as operações de aerolevantamento que a organização está apta a
executar.
Parágrafo único. As Instruções Reguladoras de Aerolevantamento
disporão quanto ao prazo de validade da DHT e sua atualização.
Art. 12,:, Na Portaria de Inscrição o EMFA definirá, quando for o caso, a área de atuação da Organização, de acordo com o seguinte critério:
I - parte do território nacional: para as Organizações do Governo Fe·
deral que, por força do seu ato de criação, devam atuar em região específica do País;
.II - território estadual: para as Organizações Especializadas de Go>
vernos Estaduais e entidades de ensino.
Art. 13: A transformação da Organização Especializada Privada,
tendo em vista o disposto no item VI do artigo 2?, implica na cassação da
inscrição, ressalvado o disposto no artigo 36.
Art. 14. A Incorporação, fusão, cisão, transferência do controle
acionário ou alteração na constituição do capital social da Organização
Especializada Privada, sem a prévia anuência do EMFA, implicam na
suspensão ou cassação da inscrição.
Art. 16. As Instruções Reguladoras de Aerolevantamento disporão
quanto aos demais aspectos do processamento da inscrição, especialmente sobre prazos de validade, condições para sua renovação, suspensão,
cancelamento e cassação.
CAPÍTULO IV
Da Autorização para Executar Aerolevantamento
Art. 16. A autorização para executar aerolevantamento no território nacional será concedida caso a caso pelo EMFA, por despacho em requerimento da parte interessada, instruido conforme as prescrições das
Instruções Reguladoras de Aerolevantamento.
§ I? - As Organizações Especializadas do Governo Federal são consideradas autorizadas para os fins deste' artigo, devendo, no entanto,
cientificar o EMFA dos aerolevantamentos que venham a realizar.
§ 2~ - A impressão "de carta e mapa, por terceiros, somente será
autorizada pelo EMFA quando solicitada por intermédio de Organização
nele inscrita.
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Art. 17. Quando o aerolevantamento for executado por mais de uma
Organização, será necessária uma autorização para a parte que couber a
cada uma delas.
Art. 18. O aerolevantamento a ser executado por consórcio de
Organizações Especializadas Privadas terá uma única autorização, onde
serão definidas as atribuições de cada organização e 08 responsáveis pela
guarda e manutenção do produto decorrente.
Art. 19. A celebração de contrato ou convênio por Organização Especializada Privada ou de Governo Estadual, que envolva operações de
aerolevantamento, depende da prévia autorização do EMFA, que será
dada após o exame das respectivas minutas.
Parágrafo único. O contrato ou convênio conterá cláusula específica, declarando que dele faz parte integrante a DHT da organização executante.
Art. 20. A autorização para execução de aerolevantamento poderá
ser suspensa ou cassada, a qualquer tempo, pelo EMFA, ante o interesse
nacional ou quando a organização envolvida infringir a legislação disciplinadora da matéria.
CAPÍTULO V
Do Controle dos Aerolevantamentos
Art. 21. No controle das atividades de aerolevantamento, compete
privativamente ao EMFA:
I - baixar as Instruções Reguladoras de Aerolevantamento - IRA;
II - propor à autoridade competente a adoção de medida .legal, no
que concerne ao aerolevantamento;
lI! - conceder, renovar, suspender, cancelar ou cassar as: autorizações e inscrições de que trata este ltegulamento;
IV - baixar diretrizes e normas para a classificação dos produtos de
aerolevantamento quanto ao grau de sigilio;
V - autorizar o fornecimento de produtos de aerolevantamento e,
sempre que julgar conveniente, fiscalizar sua utilização;
VI - fiscalizar os trabalhos de aerolevantamento, bem como as organizações responsáveis pela guarda e manuseio e conservação de produtos
decorrentes;
VII - propor ao Presidente da República a participação de organização estrangeira em aerolevantamento no território nacional, observadas,
no que couber, as disposições deste decreto e das Instruções Reguladoras
de Aerolevantamento;
VIII - aplicar as sanções previstas neste Regulamento; e
IX - tomar as medidas que julgar convenientes, para o efetivo controle das atividades de aerolevantamento.
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Parágrafo único. O disposto nos itens IIl, V e VI não se aplica às organizações mencionadas no § I? do artigo 7?.
CAPÍTULO VI
Do Cadastro
Art. 22. O EMFA manterá cadastro de:
I - aerolevantamentos;
11 - organizações inscritas;
IH - organizações responsáveis pela guarda, manuseio e conservação de produtos de aerolevantamento; e
IV - equipamento específico de aerolevantamento, existente nas Organizações inscritas.
Art. 23. Após a realização de cada aerolevantamento, toda organização especializada remeterá ao EMFA os dados e produtos necessários à
manutenção e atualização do cadastro, conforme o disposto nas Instruções Reguladoras de Aerolevantamento.
CAPÍTULO VII
Da Guarda, Conservação e Utilização dos Produtos de Aerolevantamento
Art. 24. Os originais de aerolevantamento serão utulizados em proveito do desenvolvimento do Pais e de sua segurança, só podendo ser reproduzidos mediante autorização do EMFA.
Art. 25. A guarda, manuseio e conservação do original de aerolevantamento são privativos da organização autorizada para executar o aerolevantamento.
§' I? - A alienação, cessão ou transferência, a qualquer titulo, do
material de que trata este artigo, somente poderão ocorrer quando
previamente autorizadas pelo EMFA.
§ 2? - As Organizações Especializadas do Governo Federal poderão
requisitar para uso próprio, sem ônus, o material de que trata este artigo.
Art. 26. O EMFA ,poderá determinar a transferência da guarda, manuseio e conservação do material de que trata o artigo 25, sempre que esta
medida for julgada conveniente ao interesse nacional.
Art. 27. A guarda, o fornecimento e a utilização de produto de aerolevantamento obedecerão às prescrições do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos e das Instruções Reguladoras de Aerolevantamento.
CAPÍTULO VIII
Das Organizações Estrangeiras
Art. 28. A participação de organização estrangeira em aerolevantamentos no território nacional será permitida:
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I - em caso excepcional e no interesse público, a juízo do Presidente
da República; ou
11 - para atender a compromisso constante de ato internacional, firmado pelo Brasil.
Parágrafo único. Compete ao Presidente da República, por proposta do EMFA, autorizar a participação de que trata este artigo, que será
dada para encargo específico e com prazo certo.
Art. 29. A participação, objeto do artigo 28, ocorrerá sob a forma de
consórcio entre organizações inscritas no EMFA e a organização estrangeira, cujo ato constitutivo será previamente aprovado pelo EMFA.
Parágrafo único. O EMFA definirá, caso a caso, o número máximo
de empresas que poderão agrupar-se em consórcio com organizações estrangeiras.
Art. 30. A organização brasileira, representante do consórcio, instruirá o pedido de autorização com prova de constituição do consórcio,
mediante instrumento particular registrado no "Cartório de Registro de
Títulos e Documentos», que conterá, como cláusulas essenciais, as que forem fixadas nas Instruções Reguladoras de Aerolevantamento.
CAPÍTULO IX
Das8anções
Art. 31. A infringêncía de qualquer dispositivo deste Regulamento
e das Instruções Reguladoras de Aerolevantamento, assim como das condições constantes da inscrição ou da autorização concedida, acarretará as
seguintes sanções, dependendo da gravidade da infração:
I - advertência;
11 - suspensão temporária da autorização ou da inscrição;
111 - cassação da autorização ou da inscrição;
IV - declaração de inidoneidade para executar aerolevantamento,
pelo prazo que for determinado.
Parágrafo único. A cassação será de caráter irreversivel e a declaração de inidoneidade poderá implicar na suspensão ou cassação da inscrição de outras organizações, caso, dentro do prazo da declaração de inidoneidade, admitam em seu quadro de administradores os da empresa declarada inidônea.
Art. 32. A aplicação de sanção pelo EMFA não exime a infratora
das responsabilidades penais ou civis cabíveis.
Art. 33. Aplicada a suspensão ou cassação, caso a organização continue a executar operação de aerolevantamento, o EMFA requisitará à
Polícia Federal todas as providências necessárias à configuração do ilicito e à conseqüente abertura de inquérito policial, tendo em vista o díspos.to no § 4?, artigo 13, da Lei n? 6.620, de 17 de dezembro de 1978.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

273

Art. 34. O Ministro Chefe do EMFA aplicará a sanção mediante
Portaria publicada no Diário Oficial da União.
CAPÍTULO X
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 35. As organizações inscritas no EMFA colaborarão, nos termos das Instruções Reguladoras de Aerolevantamento, no controle da atividade de aerolevantamento no território nacional, obrigando-se, inclusive..a comunicar qualquer infringência à legislação específica, de que tenham conhecimento.
Art. 36. As Organizações Especializadas Privadas e as de Governos Estaduais, já inscritas no EMFA, terão o prazo de 2 (dois) anos para
adaptar-se às exigências deste Decreto.
Art. 37. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os decretos números 71.267, de 25 de outubro de 1972, e 75.779, d'l27 de maio de 1975, e demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha

DECRETO N? 84.558, DE 12 DE MARÇO DE 1980.
Cria a Embaixada do Brasilna Bepública do Burundi.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, ítens IH e IX, da Constituição.
DECRETA:
Artigo I? Fica criada a Embaixada do Brasil na República do Burundi.
Artigo 2? A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brasil na República do Zaire.
Artigo 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
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DECRETO N? 84.559, DE 12 DE MARÇO DE 1980.
Fixa, para 1980, os efetivos dos Oficiais
dos Quadros Complementares de Oficiais da
Marinha. criados pelo Decreto-lei nf 610, de
4 de junho de 1969.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e, de acordo com o § I?, do artigo 2? da Lei n? 5.983, de 12 de dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. I? Ficam fixados para 1980 os efetivos dos Oficiais dos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha, abaixo indicados:
- Quadro Complementar do Corpo de Armada (QC-CA):
Capitães-de-Fragata. "
,
,
'"
" . .. . .
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes .............•................................
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
13
55
155
190

-

Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
(QC-CETN):
Capitães-de-Fragata
'"
" .. '"
"
'" .. "
2
Capitães-de-Corveta
3
Capitães-Tenentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
38
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva). . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
71
Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha
(QC-CIM):
Capitães-de-Fragata
, .. '"
,. . .
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. "
'"
,
"
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

2
6
37
71
71

- Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais - (QC-CFN):
Capitães-de-Fragata
'"
'" . .. .
2
Capitães-de-Corveta
7
Capitães-Tenentes
:...
32
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva)
"
" 'U7
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de março de 1980, 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca

DECRETO N? 84.560, DE 14 DE MARÇO DE 1980
Regulamenta a Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 1979. que âiepõe sobre a correcãc
automática dos salários, modifica a política
salarial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o artigo 22,
da Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 1979.

DECRETA:
Art. I? O valor monetário dos salários será corrigido, semestralmente, de acordo com o índice N acionaI de Preços ao Consumidor, observadas as disposições da Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 1979, e do presente Decreto.
Art. 2? O índice Nacional de Preços ao Consumidor corresponderá
à estimativa das variações ocorridas nos preços dos produtos consumidos
por famílias com rendimento monetário disponível de até cinco (5) salários mínimos.
§ I? A seleção e coleta de dados, bem como os cálculos necessários
ao estabelecimento desse índice serão de responsabilidade da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografiae Estatística.
§ 2? Dentro de trinta (30) dias da vigência deste Decreto, a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fará publicar as metodologias de cálculo dos índices e de obténção dos cadastros de produtos ede
locais de compra, assim como os pesos utilizados na apuração do índice
referido no caput,
§ 3? As alterações que a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística vier a proceder nas metodologias e pesos mencionados no

ATOS DO PODER EXECUTIVO

o

Parágrafo anterior deverão ser precedidas de publicação no Diário Oficial
da União, com antecedência mínima de trinta (30) dias.
Art. 3? A correção efetuar-se-á segundo a diversidade das faixas
salariais e cumulativamente, observados os seguintes critérios.
I - Até três (3) vezes o valor do maior salário mínimo vigente à época do reajustamento, multiplicando-se o salário ajustado por um fator
correspondente a 1.1 da variação semestral do índice Nacional de Preços
ao Consumidor;
H - de três (3) a dez (10) salários mínimos aplicar-se-á, até o limite
do inciso anterior, a regra nele contida e, no que exceder, o fator 1.00;
IH - acima de dez (10) salários mínimos apllcar-se-ão as regras dos
incisos anteriores até os respectivos limites e, no que exceder, o fator 0.8.
§ I? Para os fins deste artigo, a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística publicará, mensalmente, a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos seis (6) meses anteriores.
§ 2? - A requerimento de entidade. sindicais ou requisição dos órgãos da Justiça doTrabalho, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística prestará os pertinentes esclarecimentos relativos à apuração do índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Art. 4? O empregado dispensado, sem justa causa, no período de
trinta (30) dias que anteceda a data de sua correção salarial, terá direito à
indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele, ou não,
optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ I? A indenização referida no caput não sofrerá descontos relativos
à contribuição previdenciária para o lAPAS e Imposto de Renda, assim
como não servirá de base para depósito do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
§ 2? A indenização referida no caput corresponderá ao salário mensal na data da comunicação da dispensa.
Art. 5? O aumento dos salários poderá ser estipulado por convenção, acordo coletivo ou sentença normativa, com fundamento no acréscimo verificado na produtividade da categoria profissional.
§ I? Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes para os empregados, segundo os níveis de remuneração.
§ 2? A convenção coletiva poderá fixar níveis diversos para o aumento dos salários, em empresas de diferentes portes, sempre que razões
de caráter econômico justifiquem essa diversificação, ou excluir as empresas que comprovarem sua incapacidade econômica para suportar esse
aumento.
§ 3? Será facultado à empresa não excluída do campo de incidência
do aumento determinado na forma deste artigo comprovar, na ação de
cumprimento, sua incapacidade econômica, para efeito. de sua exclusão
ou colocação em nível compatível com suas possibilidades.
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§ 4~ As empresas empregadoras não poderão repassar, para os preços dos produtos ou serviços, o aumento de custo decorrente do aumento
de salários a que se refere o caput deste artigo, salvo por Resolução do
Conselho fnterministerial de Preços (CIP).
Art. 6~ O acréscimo de produtividade a que se refere o artigo 5~ 'díz
respeito ao aumento da produção decorrente apenas do melhor desempenho do trabalhador.
Art. 7? As empresas públicas, as sociedades de economia mista de
que a União Federal ou qualquer de suas autarquias detenha a maioria do
capital social, as empresas privadas, subvencionadas pela União ou concessionárias de seus serviços, e ainda as entidades governamentais cujo
regime de remuneração de pessoal não obedeça integralmente ao disposto
na Lei n~ 5.645, de 10 d~dezembro de 1970, somente poderão celebrar acordos coletivos de trabalho de natureza econômica ou conceder aumento coletivo de salários nos termos das Resoluçôes do Conselho' Nacional de
Política Salarial.
§ 1~ As disposições deste artigo aplicam-se aos trabalhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de Política Salarial.
§ 2~ Quando se tratar de trabalhadores avulsos da orla marítima sue
bordinados à Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAMl, compete a esta rever os salários, inclusive taxas de produção.
Art. 8~ Os dirigentes das entidades mencionadas no caput do artigo
7~ que, sem prévía concordância do CNPS, firmarem acordos coletivos de
trabalho de natureza econômica ou concederem aumento coletivo de
salário, poderão ser responsabilizados pelo acionista controlador ou pela
entidade a que se vinculem na forma do Decreto-lei n~ 200, de 25 de feve·
reiro de 1967, pela despesa que for acrescida à empresa.
§ 1~ As propostas de negociação ou de concessão de aumento coletivo deverão ser formalizadas por escrito, com cópia remetida ao CNPS.
§ 2~ Das decisões do CNPS, se inconformada a empresa, caberá recurso ao Presidente da República; se inconformados os empregados, caberá recurso à Justiça do Trabalho.

Art. 9~ Os adiantamentos ou abonos concedidos pelo empregador,
antes ou após a vigência deste Decreto, serão deduzidos da correção salarial.
§ 1~ Os adiantamentos ou abonos mencionados no caput, quando superiores à primeira correção, terão o percentual excedido deduzido na correção seguinte.
§ 2~ As alterações salariais havidas por força de elevação do salário
mínimo serão objeto de compensação, por ocasião da correção salarial seguinte.
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Art. 10· Os salários resultantes da correção devida nos termos do artigo 15 da lei 6.708, de 30 de outubro de 1979. servirão como base para a nova correção a ser procedida na data-base.
Art. 11. A partir de I? de janeiro de 1981, poderá ser estabelecida periodicidade diversa da prevista no artigo I? deste Decreto.
Art. 12. As disposições deste Decreto aplicam-se às autarquias
criadas por lei, com atribuições de fiscalização do exercício de profissões
liberais, que não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União.
Art. 13. As disposições do presente Decreto não se aplicam aos servidores da União, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Estados e dos
Municípios e de suas autarquias submetidos ao regime da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1980; 159? da Independência e 92? daRell~
blica.
JOÃO FIGUEIREDO

Murilo Ma<:êdo
Antonio Delfim Netto
DECRETO N? 84.561. DE 15 DE MARÇO DE 1980.
Institui a Fundação Joaquim Nebuco,
aprova seu Estatuto e dá outra orovlâénelas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo I? da Lei n? 6.687, de 17 de setembro de 1979, e no artigo 2? da Lei
n? 91, de 28 de agosto de 1935,'
DECRETA:
Art. I? Fica instituída, por transformação do Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais, nos termos da Lei n? 6.687, de 17 desetembro de 1979, a Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ). com sede e foro na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2? É aprovado o Estatuto da FUNDAJ, anexo a este Decreto..
Art. 3? . A Fundação Joaquim Nabuco é declarada de utilidade pú.blíca,
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Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 15 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República,
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

o Estatuto Mencionado neste Decreto está publicada no D.a. de 17-3·80.

DECRETO N? 84.562, DE 17 DE MARÇO DE 1980.
Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução da Resoluçi!o n? "337/78 da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Jenei-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o § 2? do artigo
11 da Constituição, tendo em vista o acórdão proferido pelo Supremo Tríbunal Federal nos autos da Representação n? 1.011·2 (Rio de Janeiro) e
atendendo ao Ofício n? 9/80-P/MC, de 12 de março de 1980, da Presidência
do mesmo Tríbunal,
DECRETA:
Art. I? Fica suspensa. por inconstítucíonalídade, a execução da Besolução n? 337, de 10 de agosto de 1978. da Assembléia Legislativa do Estado do ~io de Janeiro.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel
DECRETO N? 84.563, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implenteçéo da subestação de lporã, da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE 'DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81. item In. da Constituição. tendo em vista o disposto no
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artigo 151, letra "b", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934 e no
Decreto-Ieí n? 3.365, de 21 de julho de 1941, e o que consta do Proceseo
MME n~ 702.845179.
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
11.843,00m' (onze mil, oitocentos e quarenta e três metros quadrados), necessária à implantação da subestação Iporã, no Municipio de Araçatuba,
Estado de São Paulo.
Art. 2~ A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n~ BX-SK-56.214 - Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessões de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n~ 702.845179 e assim descrita:
tem início no marco n~ 1 cravado na divisa com a Avenida Saudades,
onde também faz divisa com terras da Companhia Industrial e Comercial
de Produtos Alimenticios N estlé: deste ponto, segue com o rumo e
distância SE 22°46'-106,58, (cento e seis metros e cinqüenta e oito
centímetros) confrontando com terras da Companhia Industrial é Comercial de Produtos Alimentícios Nestlé até o marco n~ 02; neste ponto, deflete à direita formando um ângulo interno de 110°04', e segue com o rumo e
distância SW 47°00' - 100,00m (cem metros) confrontando com as terras
da desapropriada até o marco n~ 03; neste ponto deflete à direita,
formando um ângulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância
NW 43°00' - 100,00m (cem metros) confrontando, ainda, com terras da
desaproprtanda até o marco n~ 04; neste ponto, deflete à direita, formando
um ângulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância NE 47°00' 136,86m (cento e trinta e seis metros e oitenta e seis centímetros)
margeando Avenida Saudades até o marco n~ OI, onde teve inicio esta
descrição, formando um ângulo interno de 69°46'.

*

Art. 3~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da
legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar O caráter de urgência no processo
de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.564, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia Paulista de
.Force e Luz - CPFL, no Estado de São'
Pauto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c" do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 702.845179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terras situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, circuito duplo, em 138Kv, que tem origem em um ponto entre as estruturas
n?s 426 e 427 da linha de transmissão Valparaíso - Penápolis, de propriedade da CESP - Companhia Energética de São Paulo, até a subestação Iporã, no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, cujos projetos e planta de situação BX-C-ll 196 - Campinas foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
702.845179.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz QPFL, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anteríor.
Art.' 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, para o fim indicado; a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada Iinhs de boansmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, ;'em como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-llie assegurado. ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente,desdeque não haja
outra via praticável.
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Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terras atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli-

ea,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.565, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidã.o administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A., no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.283179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
faixa variável de 20 (vinte) a 30 (trinta) metros de largura, tendo corno eixo a linha de transmissão, em 138Kv, a ser estabelecida entre a torre n?
13-B da linha de transmissão Jacarepaguá - Terminal Sul e a ETD São
Conrado, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
cujos 'projetos e planta de situação n? 103121 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME
n? 701.283179.
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Art. 2? Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. a
promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a convemencia da constituição
administrativa necessária em favor da LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., para o fim indicado',' a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas
e telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso 'à área da servidão através de
prédio serviente. desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terras atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. poderá premover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição de servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.566, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara. de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, tendo em v.sca o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de lO. de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 702.089179,
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DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constítuição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30jml(trinta metros) de largura, tendo como eixo a linhade transmissão, circuito simples, em 138Kv, a ~er estabelecida a partir da estrutura n? 4·1 da
linha de transmissão, em 138Kv, subestação Lençóis Paulista-e-subestação Zillo Lorenzetti (particular) até a estrutura n? 20·1 B·SM da linha de
transmissão, em 138 Kv, subestação Botucatu - subestação São Manuel,
nos Municípios de Lençóis Paulista e São Manuel, Estado de São Paulo,
cujos projetos e planta da situação n? BX·D-11.158 - Campinas foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletri·
cidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.089179.
•
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer naesssárío,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a . conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, de praticar todosos atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como as possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhes assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via
praticável.
Parágrafo único. Os proprietáríos· das áreas de terra atingidas pelo
õnus Iimítarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a exístência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos,
incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de
elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão adminístrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações íntroduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.567, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas de Mi·
nas Gerais S.A. - GEMIG, no Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto ,n? 35.851, de 16 de julho de'1954, e o que consta do Processo MME n? 701.659/79,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
faixa de 60 (sessenta) metros de largura, tendo como eixo o trecho de Iinha
de transmissão a ser estabelecida, entre a subestação da Usina Três
Marias até Várzea da Palma, da linha de transmissão, em 345Kv, Usina
Três Marias - Montes Claros, nos Municípios de Três Marias e Várzea
da Palma, no Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação
n? TOPA-006 C foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Ãguas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.659179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S .A.
- CEMIG a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de
servídão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingida pelo
ônus limítarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhes cause danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
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Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.568, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa.
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissiIo da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG, no Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 3i>.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 702.873178/
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de 16 (dezesseis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138Kv, a ser estabelecida entre a subestação de Pírmínópolís e
a subestação de Iporá, nos Municípios de Firminópolis e Iporá, Estado de
Goiás, cujos projetos e plantas de situação n? 387.051 e 387.052 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.873178.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S.A. CELG a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de
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Goiás S.A. - CELG, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através do prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozadas mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição de servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? de Independência e 92? da Repúbli-

ca,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.569, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado de São
Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 704.246/79,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de conscituíção de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
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30(trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
138Kv, circuito duplo, a ser estabelecida entre a torre n? 4, Tipo Y, da linha de transmissão denominada Carioba - Poços de Caldas, de
Propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, e se interliga na torre número 5 do trecho da linha de transmissão com origem nesta
torre e término na subestação de propriedade da Fábrica Aiínomoto, no
Município de Limeira, Estado de São Paulo, cujos projetos e planta de situação n? LT 80A/1-01 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessões de Águas e Eletricidade, no Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 704.246/79.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo..a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, para os fins indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda. o
acesso à área dá servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único, Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.570, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere. o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado
pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo
MME n? 704.245/79,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
138 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a torre número 4, tipo Y;
da linha de transmissão denominada Carioba - Poços de Caldas, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, e a torre número 1
do trecho da linha de transmissão, com origem nesta torre e término na
subestação Limeira H, no Município de Limeira, Estado de São Paulo,
cujos projetos e planta desituação n? LT-80 A-OI foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Abas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
704.245/79.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a Promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, ssndo-Ihe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso.e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
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Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabeleci.
do no Decrete-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações in.
troduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N: 84.571, DE 17 DE MARÇO DE 1980

•

Autoriza o funcionamento do curso de
FormaçSo de Tecn61ogos em Telecomunicações, das Faculdades Integradas Estácio de
Sá, na capital do Estado do Ria de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968. alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 09 de setembro de 1969, e tendo em Vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 12/80, conforme consta do Processo n? 2.984/78 - CFE e
204.935/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação de
Tecnólogos em Telecomunicações, com as modalidades Comutação,
Transmissão e Rede Externa, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Estácio de Sá, mantidas pela Sociedade de Ensino Superior Estácio
de Sá, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de março de, 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N~ 84.572, DE 17 DE MARCO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão de FrJkNAS- Centrais Elétricas S.A., no Estado de Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da ConstituiçãO: tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n~ 600.877/79,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 13,5~'m a 25m (treze metros e cinqüenta centímetros a vinte e
cinco metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138
KV, a ser estabelecida entre a subestação de Jupíá, de propriedade da
CESP - Companhia Energética de São Paulo e a subestação Mimoso, de
propriedade da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT, respectivamente, nos Municípios de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, cujos projeto e plantas de situação nss
176.968X,176.968CH e 176.971 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n~ 600.877/79.
Art. 2~ Fica autorizada Furnas - Centrais Elétricas S.A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passa.gem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor de FURNAS - Centrais Elétricas S.A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessíonáriade praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
•
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
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Art. 4? FURNAS - Centrais Elétricas S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa,
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela
Lei iJ.? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbli·
ca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.573, DE 17 DE MARÇO DE 1980.
Promulga o Acordo Básico de
Cooperaçilo Técnica e Científica celebrado
entre o Governo da República Federatívado
Brasil e o Governo da República da GuineBissau.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso
Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 26, de 31 de maio de 1979, o
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Guiné-Bissau, a 18 de maio de 1978;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca de notas, nos termos de seu Artigo XI, em I? de agosto de 1979;
DECRETA:
Artigo I? O Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S.Guerreiro

o Acordo

mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 19·3·80.
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DECRETO N? 84.574, DE 17 DE MARÇO DE 1980.
Cria a Embaixada do Brasil na Beiniblíce Popular do Congo;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e IX, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Embaixada do Brasil na República Popular do
Congo.
Art. 2? A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil na República do Zaire.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 17 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S.Guerreiro
DECRETO N? 84.575, DE 18 DE MARÇO DE 1980.
Modifica a redação do Art. 12 do Decreto n? 83.700, de 5 de julho de 1979. incluindo
os bancos comerciais privados, os bancos de
investimento e as caixas econdmicas entre
os agentes financeiros da linha de crédito industrial do Programa Nacional do AleooI PRoALCOOL.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens I, UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O item I do artigo 12 do Decreto n? 83.700, de 5 de julho de
1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12 Os investimentos e dispêndios relacionados com o
PROÃLCOOL serão financiados:
I - No caso de instalação, modernização ou ampliação de unidades armazenadoras, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, pelo Banco do Brasil SI A., pelo Banco
do Nordeste do Brasil SI A., pelo Banco da Amazõnia SI A.,
pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo SI A., pelas
caixas econômicas, pelos bancos estaduais de desenvolvimento, pelos bancos de investimento privados e pelos comerciais oficiais e privados».
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
Antonio Delfim Netto
DECRETO N? 84.576, DE 18 DE MARÇO DE 1980.
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
47.449.000,00 para reforço de doteçõee consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPVBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7?,'lia Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar de Cr$ 47.449.000,00 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para
reforço lie dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo.
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 19-3-80.
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DECRETO N? 84.577, de 18 DE MARÇO DE 1980.
Altera o Regulamento do Estado-Maior
do Exército (R·173 , aprovado pelo Decreto
n? 82.962, de 27 de dezembro de 1978, e
alter.ado pelo Decreto n? 84.137, de 31 de outubro de 1979, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando dasatribuições conferidas pelos itens IH e V, do Art. 81 da Constituição, de conformidade com o
disposto no Art. 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e com
o item IV do Art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977,
DECRETA:
Art. I? O Regulamento do Estado-Maior do Exercito (R-173), aprovado pelo Decreto n? 82.952, de 27 de dezembro de 1978, e alterado pelo Decreto n? 84.137, de 31 de outubro de 1979, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art.

4~

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

§ I?
§ 2?
§ 3?

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

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

I
H
HI - 3? Subchefia - I? Seção (SE/1) - 2? Seção (SE/2) - 3? Seção (SE/3) - 4? Seção (SE/4) - 5? Sessão (SE/5) IVV§ 4?

Art. 22
1H-

.
.

'
Planejamento Estrutural
Orçamento;
Organização e Métodos;
Legislação;
Patrimônio e Obras;
Informática.

'" .,

.
.
.

.
..

..
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UI - Orientação, coordenação e controle das atividades de
estatística no Exército;
IV
.

........................................................ .
........................................................ .
Art. 25 À 5~ Seção (SE/5) - Informática - compete realizar as atividades e os estudos necessários à execução dos encargos da 3~ Subchsfia, em sua área específica, particularmente a orientação, coordenação e
controle das atividades de microfilmagem e informática no Exércíto.»
Art. 2~ Ficam renumerados de 26 a 44 os atuais artigos de números
25 a 43 do Regulamento a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. O Anexo 3 - Organograma, do mesmo Regulamento, passa a ser acrescido da SE/5 - Informática na composição da 3~ Subchefia.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N~ 84.578, DE 19 DE MARÇO DE 1980.
Autoriza a alienação de dominia útil sobre terrenos foreiros e respectivas b"'.....ieitorias pertecentes à Universidade do Pará e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1~ do artigo 1~ da Lei n~ 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Universidade Federal do Pará autorizada a alienar o
domínio útil dos seguintes bens imóveis e respectivas benfeitorias, localizadas no perímetro urbano da cidade de Belém, Capital do Estado do Pará:
I - O domínio útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia
de Desenvolvimento da Área de 1.510,41 m-(um mil quinhentos e dez metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados), limitando-se pela
testada princípal com o logradouro, num alinhamento medindo 19,65m
(dezenove metros e sessenta e cinco centímetros); pela lateral esquerda
com propriedade de terceiros, num alinhamento de 106,50 m (cento e seis
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metros e cinqüenta centímetros): pela lateral direita, também com propriedade de terceiros, por uma línha constituída de 3 (três) segmentos medíndo respectivamente, a partir do logradouro: 50,30 m (cinqüenta metros
e trinta centimetros), &,90 m (oito metros e noventa centímetros) e 60,30
(sessenta metros e trinta centímetros); pelos fundos, numa línha reta de
10,23 m (dez metros e vinte e três centímetros), com terrenos de terceiros;
beneficiado com 2 (doís) prédios em alvenaria, com área total de 9~3,00
m'(novecentos e noventa e três metros quadrados), situados à Av. Governador José Melcher, n? 1148, onde funcionam o Departamento de Finanças e o Almoxarifado.
II - Domínío útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia
de Desenvolvimento da Área Metropolítana de Belém - CODEM, com
área total de 1.966,20 m' (um mil novecentos e sessenta e seis metros quadrados e vinte decímetros quadrados), limitando-se pela testada principal
com o logradouro, num alínhamento medindo 22,00 m (vinte. e dois mentros}; pela lateral esquerda. com terreno ae terceiros, num alínhamento
de 87,OOm(oitenta e sete metros); pela lateral direita, também com terrenos
de terceiros, num alínhamento de 92,00 m(noventa e dois metros); pelos
fundos, também com terreno de terceiros, numa extensão de 21,00 m (vinte e um metros); beneficíado com 2 (dois) prédios em_ alvenaria com área
total de 1.026.90m' (hum mil e vinte e seis metros quadrados e noventa
decímetros quadrados), situados à Av. Governador José Melcher, n?
1716, onde funcionavam o Curso de Administração e salas de aula.
IH - Domínio útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - CODEM,- com área total de

2.900,72 m" (dois mil e novecentos metros quadrados e setenta e dois
decímetros quadrados), limitando-se pela testada principal com o logradouro, num alinhamento de 28,70 m (vinte e oito metros e setenta
centímetros); pela lateral esquerda, com terrenos de terceiros; num alinhamento de 101,00 m (cento e um metros); pela lateral direita, também
com terrenos de terceiros, medindo 101,00 m (cento e um metros); pelos
fundos, numa extensão de 28, 70 m (vinte e oito metros e setenta centímetros), com terrenos de terceiros; beneficiado com 1 (um) conjunto de edifícações em alvenaria e concreto armado, com área total de 1.890 m' (um mil
oitocentos e noventa metros quadrados), situados à Av. Governador José
Malcher, n? 1291, onde funciona a Escola Fundamental do 2? Grau, do
NPI.
IV - Domínio útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia
de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - C:;:';)EM, com
área total de 738,00 m'(setecentos e trinta e oito metros quadrados),
limítando-se pela testada principal com o logradouro, numa extensão de
39,60 m (trinta e nove metros e sessenta cantímetros); pela lateral esquerda, com a Av. Braz de Aguiar, numa extensão de 20,40 m (vinte metros e
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quarenta centímetros); pela lateral direita, com terreno ide terceiros, numa extensão de 17,20 m (dezessete metros e vinte centímetros); pelos
fundos, num alinhamento de 39,00 m (trinta e nove metros), com terrenos
de terceiros; beneficiadocom 1 (um) prédio de alvenaria, com área total de
1.250 m' (um mil duzentos e cinqüenta metros quadrados), situados à Av.
Generalíssimo Deodoro, ri? 1562, onde funciona o Curso de Farmácia.

v - Domínio útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - CODEM, com área
total de 1.131,1080 m' (um mil cento e trinta e um metros quadrados e um
mil e oitenta centímetros quadrados), limitando-se pela testada principal
com O logradouro, num alinhamento de 25,60 m (vínte e cinco metros e sessenta centímetros); pela lateral esquerda, com a Rua Ó de Almeida, numa
extensão de 45,10 m (quarenta e cinco metros e dez centímetros); pela lateral direita, com terrenos de terceiros, medindo 45,10 m (quarenta e cinco
metros e dez centímetros); pelos fundos, com terrenos de terceíros, num
alinhamento de 25,60 m (vinte e cinco metros e sessenta centímetros); beneficiado com 1 (um) prédio de alvenaria com 966 m' (novecentos e sessenta e seis metros quadrados), sítuado à Trav. Rui Barbosa, n? 471, onde
funciona a Imprensa Universitária.
VI - Domínio útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia
de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - CODEM, com
área total de 1.061 m' (hum mil e sessenta e hum metros quadrados), apresentando a testada principal voltada para a Praça Barão do Rio Banco, no
alinhamento da Rua Padre Prudêncío, por onde mede 21,64 m (vinte e hum
metros e sessenta e quatro centímetros); a lateral direita voltada para a
Rua Gama Abreu e constituindo-se por quatro segmentos, sendo o primeiro, a partir da Praça Barão do Rio Branco, com 17,57 m (dezessete metros
e cinqüenta e sete centímetros), o segundo com 27,90 m (vinte e sete metros e noventa centímetros), o terceiro com 3,07 m (três metros e sete
centímetros) e o quarto com 24,30 m (vinte e quatro metros e trinta
centímetros); o alinhamento dos fundos com 7.95 m (sete metros e noventa
e cinco centímetros); a lateral esquerda, que ~onfina com propriedade de
terceiros, com três segmentos retos medindo. o primeiro, com 12,40 fi (doze metros e quarenta centímetros), o segundo, com 0,40 m (quarenta
centímetros), e o terceiro com 54,00 m (cinqüenta e quatro metros); beneficiado com 2 (dois) prédios, o primeíro voltado para a Praça Barão do Rio
Branco, com características construtivas tipicamente coloniais, medindo
1.759,96 m' (um mil setecentos e cinqüenta e nove metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e o segundo, de construção recente,
estrutura em concreto armado, encontrando-se em regular estado de conservação, e apresentando um área construída de 495 m' (quatrocentos e
noventa e cinco metros quadrados), constituindo-se a área edificada total
de 2.254,96 m' (dois mil duzentos e cinqüenta e quatro metros quadrados e
noventa e seis decímetros quadrados).
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VII - Domínio útil do terreno foreiro ao Patrimônio da Companhia
de' Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - CODEM, com
ár-: total de 1.272,15 m' (um mil e duzentos e setenta e dois metros quad, «ios e quinze decímetros quadrados); limitado pela frente com o logra.ruro, numa extensão de 38,55 m (trinta e oito metros e cinqüenta e cinco
.ent.ímetrosl; pela lateral esquerda; com a Rua Senador Manuel Barata,
num alinhamento de 33,00 m (trinta e três metros); beneficiado com 1
(um) conjunto de edificações em alvenaria e concreto armado com área
total de 2.325,75 m- (dois mil trezentos e vinte e cinco metros quadrados e
setenta e cinco decimetros quadrados), situado à Trav. Campo Sales, n~s
145;147,149,155 e 159, onde funcionava o Curso de Engenharia.
Art. 2~ As alienações de que trata artigo anterior serão feitas mediante licitação, obedecidas as disposições contidas no Título XII, do
Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o seu produto será utilizado
integralmente no Campus da Universidade Federal do Pará, atendidas as
determinações do art. 4~, da Lei n~ 6.120, de 15 de outubro de 1974.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1980;

159~

da Independência e 92~ da Repúbli-

ca,
JOÃO FIGUEIREDO
E, Portella
DECRETO N~ 84.579, DE 19 DE MARÇO DE 1980
Dá nova redação ao artigo 17 do Estatuto da Fundação Projeto Honâon, aprovado
pelo Decreto n? 83.400, de 03 de maio de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 1~, da Lei n? 6.733, de 04 de dezembro de 1979.
DECRETA:
Art. 1 ~ O Artigo 17 do Estatuto da Fundação Projeto Rondon, aprovado pelo Decreto n~ 83.400, de 03 de maio de 1979, passa a vigorar com a
seguínde redação;
"Art. 17" O Presidente da Fundação Projeto Rondon será livremente escolhido e nomeado, em comissão, pelo Presidente da
República.»
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1980, 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.580, DE 19 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linb a
de transmissão da Centrais Elétricas di
Santa Catarina S.A. - CELESC, no Estado
de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c, do Decreto n? 24643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35 851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 704 166/78,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constítuíção de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
25 (vinte e cinco) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmísSão, emI38 :KV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação BIumenau, de propriedade da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. ELETROSUI.. e a subestação Blumenau 11, no Município de Blumanau,
Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação n? DVLT1.914 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão da Concessão de
Aguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 704166/78.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
- CELESC a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art 3? Fica reconhecida a. conveniência da constituição. de . servidão administrativa necessária' em favor da Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A. - CELESC; para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
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e de Iínhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência da prática, dentro das
mesmas,de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto n? 3:<l65, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2';786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições ein contrário.
Brasília, 19 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República,

JOÃO FIGUEIREDO
Ceser Cals Fílho
DECRETO N? 84.581, DE 19 DE MARÇO DE 1980.
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A. - ELETROSUL, nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, daConstituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.íl51, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 704.210/79.
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
65 (sessenta e cinco) rrietiô!(dÍ) largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 500 Kv, a ser estabelecida entre as subestações de Curitiba e
Blumenau, nos Municípios de Curitiba e Blumenau, respectivamente, Estados do Paraná e Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação n? L
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019-901-001 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão
de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elé tríca, no Processo MME n" 704.210/79.

Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem de linha de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. - ELETROSUL, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefõnicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
õnus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer .atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art 4? A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL
poderá promover em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786. de 21 de maio de 1956.
J

Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Ropúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N~ 84.582, DE 19 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
ieixe de terra destinada à passagem de linha
de transmissão de FURNAS - Centrais
Elétricas S.A., no Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra "c", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n~ 701·394179.
DECRETA:
Art. ·1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição administrativa, as áreas de terra situadas na faixa variável de 35 a
60 (trinta e cinco a sessenta) metros delargura, tendo como eixo a linlra de
transmissão, em 500 kV, a ser estabelecida entre a subestaçãojde Cachoeira Paulista e a subestação de Taubaté, de propriedade da CESP - Companhia Energética de São Paulo, nos Municípios de mesmo nome, Estado
de São Paulo, cujos projetos e planta de situação n~s 179224X001 e
179224X002 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão
de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Processo MME n~ 701-394179.
Art 2~ Fica autorizada FURNAS - Centrais Elétricas S.A.;. a promover, a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor de FURNAS - Centrais Elétricas S,A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruçõesrsendo-Ihe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único- Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a exístênciada servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4~ FURNAS - Centrais Elétricas S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa,
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de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei n? 3365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela
Lei n? 2'786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
roxo FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.583, DE 19 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para iine
de desapropriação, área de terra necessária.
à implantação da subestação de Votuporanga 11, da CESP - Companhia Energética de
São Paulo, no Estado de São Paulo.

»

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra «b,» do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,. e no
Decreto-lei n? 3.,365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 70~427/79,
'
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 2,2524 ha
(dois hectares, vinte e cinco ares e vinte e quatro centíares), necessária à
implantação da subestação de Votuporanga H, no Município de Votuporanga, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? SBe - 154, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 70~.
427/79 e assim descrita:
Começa no marco 1, situado junto à cerca de divisa da faixa de
domínio da Rodovia Euclides da Cunha; segue com o rumo 31'.38'16"NE,
numa' distância de 150,13m, até o marco 2; segue com o rumo de
58,~21'44"SE, numa distância de 150,03 m, até o marco 3; segue com o rumo de 31'38'16"SW':numa distância de 150,13 m, até o marco 4, tendo confrontado do marco r ao marco 4,com José Oliveiras de Paula e outros, segue pela cerca com o rumo de 58'21'44"NW, numa distância de 150,03 m,
confrontando com a Rodovia Euclides da Cunha (Fernandópolís - São
José do Rio Preto), até o marco 1, onde teve início esta descrição.
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Art. 3~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da
legislação vigente, com os recursos próprios.
, Parágrafo único" Nos termos do artigo ,15 do Decreto-lei n~ 3,365, de
21 de junho de 1941, modificado pela' Lei n? 2.;786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de março de 1980; 159~ da Independência e 92? da República,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO n~ 84.584, DE 20 DE MARÇO DE 1980
Altera dispositivos do Decreto n~
82.341, de 27 de setembro de 1978, que cria. a
Comissão Gerencial de Projetos Especiais
(ComGePE),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V da Constituição, .
DECRETA:
Art. 1~ Ficam revogados o parágrafo único do artigo 1~ e o artigo
2? do Decreto n? 82.341, de 27 de setembro de 1978, que cria a Comissão
Gerencial de Projetos Especiais (ComGePE).
Art. 2? A ComGePE, presidida por um Oficial-General da ativa,
terá sua subordinação estabelecida no respectivo Regulamento.
Art. 3~ Caberá ao Chefe do Estado-Maior da Armada classificar os
projetos em execução na Marinha como de natureza especial para os fins
previstos no artigo 1~ do Decreto n? 82,341, de 27 de setembro de 1978.
Art. 4? Este Decreto entra' em vigor Dadatadesuapublicação,revogadas as disposições em contrário.
. '
Brasília, em 20 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
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DECRETO N? 84.585, DE 24 DE MARÇO DE 1980
Estabelece procedimentos eâminietretivos para a execução do Programa Nacional
de Desburocratização.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, considerando:
a) que o Governo está empenhado em melhorar a qualidade de atendimento ao público, mediante a simplificação dos procedimentos administrativos, a desconcentração das decisões e, especialmente, a eliminação
de exigências. documentos e controles desnecessários, que oneram mais
pesadamente as classes menos favorecidas;
b) que, para a consecução desse objetivo, impõe-se o rigoroso cumprimento dos atos expedidos no âmbito do Programa Nacional de Desburo,
cratízação, instituído pelo Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 19791,
DECRETA:
Art. I? As solicitações de informações do Ministro Extraordinário
para a Desburocratização endereçadas aos Órgãos e Entidades da Administração Civil Direta e Indireta e às Fundações instituidas pelo Poder
Público Federal terão tratamento prioritário e serão atendidas em regime
de urgência.
Art. 2? As solicitações a que se refere o artigo anterior, resultantes
. 'de reclamações recebidas dos usuários do serviço público, poderão ser
dirigidas diretamente ao órgão, setor ou unidade administrativa que tiver dado causa à reclamação, e serão atendidas mediante resposta direta
ao Gabinete do 'Ministro Extraordinário, dispensado, na forma do disposto no artigo I?, item V, do Decreto "n? 83.785, de 30 de julho de 1979, o
trânsito intermediário pelos órgãos superiores.
Art. 3? Sempre que se tratar de inobservância de leis ou decretos
auto-executáveis, como é" o caso daqueles que eliminam a exigência de
formalidades e apresentação de documentos por parte do público,..o!órgão
reclamado, além de tornar sem efeito a exigência indevidamente feita,
ajustará desde logo seu procedimento ao disposto nas referidas normas,
sob pena de responsabilidade.
Art. 4? Efetuada a regularização ou retificação, o órgão reclamado
dar-á ciência da ocorrência à autoridade a que estiver subordinado.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasílía, 24 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repüblíca,

JOÃO FIGUEIREDO
Helio Beltrão
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DECRETO N? 84.586, DE 24 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Quadragésimo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo,
concluído entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 99 (IV) da Conferê;'cia das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o artigo 4? do Ajuste de
Complementação n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 68.541, de 26 de
abril de 1971, os Governos signatários poderão revisar anualmente o programa de liberação contido no Anexo do mencionado Ajuste, só se beneficiando da revisão os países que participarem de sua negociação;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do
Chile,do México, do Uruguai ·e da Venezuela, com base nos dispositivos
acima citados. assinaram em Montevidéu. no dia sete de dezembro de
1979, o Quadragésimo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação
n? 16, sobre produtos das indústrias químicas derivadas do petróleo;
Considerando que o referido Protocolo Adjcional deverá entrar em
vigor a partir do dia I? de janeiro de 1980, conforme dispõe o seu artigo 2?;
DECRETA:
Artigo I? A partir de I? de janeiro de 1980, as importações dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originárias da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai, da Venezuela e dos
países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo,
Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às restrições
não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas as
cláusulas e condições estabelecidas no referido Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos paises-membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
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Art. 3~ A Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n~ 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n~
60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo Protocolo,
sugerindo as medidas julgadas necessézias ao seu fiel cumprimento.
Art.'4~ O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

o protocolo mencionado neste Decreto está

publicado no D.O. de 28/03/80.

DECRETO N~ 84.587, DE 24 DE MARÇO DE 1980,
Dispõe sobre a execução do Décimo Terceiro Protocolo Adicional do Ajuste de Complementeçéo n? 21, sobre produtos da
indústria qutmice, concluído entre o Brasil e
o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado, pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n~ 1, de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração de
Ajustes de Complementação por setores industriais.matéria essaregulamentada pelas Resoluções 15(1), 16 (I) e 99 (IV)da Conferência das Partes
Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com os artigos 4~ e 15? do Ajuste de
Complementação n? 21, sobre produtos na indústria química (excedentes
e faltantes), posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 77.437, .de 14 de
abril de 1976, os Governos do Brasil e do México poderão revisar anualmente o programa de liberação do Ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários. do Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, no dia? '
de dezembro de 1979, o Décimo Terceiro Protocolo Adicional do Ajuste
de Complementação n? 2.1, sobre produtos da indústria química (excedentes e faltantes);
Considerando que aquele Protocolo, conforme dispõe seu artigo 2?,
deverá entrar em vigor trinta dias após a declaração, pelo Comitê Executivo Permanente da ALALC, de compatibilidade do Décimo Segundo Pro-
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tocolo Adicional do Ajuste de Complementação n? 21 com os princípios e
objetivos do Tratado, o que foi feito pela Resolução n? 416, de 4 de janeiro
de 1980;
DECRETA:
Artigo I? A partírde 3 de fevereiro de 1980, a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários do Méxíco e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos gravames e
às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto,
obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no Protocolo.
Parágrafo úníco.t As disposições deste Decreto não se aplicam às:
importações provenientes dos países membros da ALALC não
mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providênicas necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artígo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo
Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do anexo
Protocolo, sugerindo as medídas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposíções em contrário.
Brasílía, em 24 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República,
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Protocolo mencionado neste Decreto

está :publicado no D.O. de 26/03/80.

DECRETO N? 84.588, DE 24 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Protocolo Adicíonel do Ajuste de Comple·
meneeesc n? 21, sobre produtos da indústria química, concluído entre o Brasil e a

Argentine.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA; usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércío.fírmado pelo Brasil em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Le-gislativo n? I, de 3 de fevereíro de 1961, prevê, no seu Artigo 16, a celebra-
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ção de Ajuste de Complementação por setores industriais, matéria essa
regulamentada pelas Resoluções 15 (11, 16 (I) e 99 (IVI da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com os artigos 4~ e 15~ do Ajuste de
Complementação n~ 21, sobre produtos da indústria química (excedentes
e faltantes), posto em vigor, no Brasíl, pelo Decreto n~ 77.437, de 14 de
abril de 1976, os Governos do Brasil e da Argentina poderão revisar
anualmente o programa de liberação contido no Anexo do Ajuste mencionado, mediante protocolos adicionais, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentin
com base nos dispositivos acima citados. assinaram em Montevidéu,
dia 7 de dezembro de 1979, o Vigésimo Protocolo Adicional do Ajuste
Complementação n~ 21, sobre produtos da indústria químíca (excede
tes e faltantes);
Considerando que o referído Protocolo Adícional entrará em vigor a
partir de 1~ de janeiro de 1980, conforme dispõe o seu artigo 2~;
DECRETA:
Artigo 1~ A partir de 1~ de janeiro de 1980, a importação dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina e dos países de menor desenvolvimento econômico relativo. a Bolívia, o Equador e o Paraguai, fica sujeita aos gravamese às restrições não-tarifárias estipuladas no Anexo único deste Decreto, obedecidas as cláusulas e as condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos paises membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2~ O .Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias co cumprimento do disposto no presente Decreto.
Artigo 3~ A Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, criada
pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto
n~ 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará.. através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A. a execução do anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Artigo 4~ O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasiJia, em 24 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
O Protocolo mencionado neste Decreto esta publicado no D.a. de 26/03/80.
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DECRETO N? 84.589, DE 24 DE MARÇO DE 1980
Redivide as áreas de atuação das empresas controladas tsubsiâiârieet oele Centrais
Elétricas Brasileira S.A. - ELETROBRÁS~
e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o paragrafo
único do artigo 2? da Lei n? 5.899, de 5 de julho de 1973, e tendo em vista o
que consta do Processo MME n? 607.728179,
DECRETA0
Art. I? Fica promovida a redivisão das áreas de atuação das empresas controladas (subsidiárias) pela Centrais Elétricas Brasileira S.A. ELETROBRÁS, em âmbito regional, que passarão a ser assim dístribuidas:
T
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL,
com atuação nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e
Mato Grosso do Sul;
II - Furnas Centrais Elétricas S.A., com atuação no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito
Santo e Goiás, este último ao sul do paralelo de 12' (doze graus);
III - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, com
atuação nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará e Piaui;
IV - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, com atuação nos Estados de Goiás, ao norte do paralelo de 12' (doze
graus), Maranhão, Pará, Amazonas, Acre e Mato Grosso, e nos Territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá.
Art. 2? O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica DNAEE, em conjunto com a Eletrobrás, tomará providências para que
sejam efetuadas eventuais transferências de bens e instalaçc-s dos sistemas de transmissão de energia elétrica, em conseqüência da redivisão das
áreas de atuação, objeto deste Decreto.
Art. 3? - As concessionárias referidas no artigo I? deste Decreto ficam autorizadas a implantar os sistemas de transmissão de energia elétríca convenientes, em sua área de atuação, obedecida a legislação em vigor.
§ I? A conveniência de implantação de instalação de transmissão
será reconhecida pelo DNAEE, quando for o caso, no ato da aprovação
prévia dos projetos de construção, após consulta à Eletrobrás, nos termos
do Decreto n? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957jartigo 47).
§ 2? Este artigo não compreende as instalações de transmissão nos
casos de interligação regional, que serão objeto de especifica autorização
federal.
-r-.
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Art. 4? Fica excluído da concessão outorgada na forma do Decreto
n? 74.279, de 11 de julho de 1974, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil
·S.A. '- Eletronorte, o trecho do rio Tocantins, situado ao sul do paralelo
de 12° (doze graus), no Estado de Goiás.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 24 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblí-

ca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.590, DE 25 DE MARÇO DE 1980
Dá nova redação ao item IV, do artigo
83. do Decreto nf 81.771, de 7 de junho de
1978, que cria a Comissso ,Nacional de Se-

mentes e Mudas - CONA8EM.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item IH do art. 81 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 83, item IV, do Decreto n? 81.771, de 7 de junho de
1978, que cria a Comissão Nacional de Sementes e Mudas - CONASEM,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.83
.
IV - Representante da Coordenadoria de Assuntos Econômi·
cos do Ministério da Agricultura-CAE.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúhlica.
JOÃO B. DE FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile .
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DECRETO N? 84.591, DE 25 DE MARÇO DE 1980

>

Dispõe sobre a execução dos resultados
da décima nona rodada de negociações
anuais para formação da Zona de Livre Co~
mércio instituída pejo Tratado de
Montevidéu.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio, firmado em 18 de fevereiro de 1960
e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. o 1, de 3
de fevereiro de 1961, determina o estabelecimento, entre seus membros,
de uma Zona de Livre Comércio, a ser instituída gradualmente, por
meios de nezocíacões anuais;
Considerando que o artigo 32, inciso a, do Tratado de Montevidéu,
prevê a concessão de vantagens não-extensívae em favor de países de menor desenvolvimento econômico relativo, tratamento esse estendido ac
Uruguai pela Resolução 204 (ÇM-II/VI-E);
Considerando que os Plenipotenciários dos países membros firmaram, na cidade de Montevidéu, no dia 7 de dezembro de 1979, a Ata de Negociações do XIX? período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes·Contratantesdo Tratado de Montevidéu, no qual se encontram regístrados os resultados das negociações de âmbito multilateral e bilateral
realizadas entre aqueles países;
DECRETA:
Art. I? A partir de 1? de janeiro de 1980, a importação do produto constante do Anexo I a este Decreto e originário da Argentina, Bolivia,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. estará sujeita aos gravames nele indicados, continuando a fazer parte
integrante da Lista Nacional do Brasíl (LNB), que acompanha o Decreto
n. o 65.223, de 25 de setembro de 1969, publicado no Diário Oficial de 26 de
setembro de 1969.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido no Anexo I a este Deereto' e de aplicação exclusiva ao produto originário dos Estados membros 'da Associação Latino-Americana de Livre Comércio mencionados
neste artigo, não sendo extensível a terceiros países por aplicações da
cláusula da nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Artigo 2? A partir de I? de janeiro de 1980, a importação dos pro
dutos originários do Uruguai, discriminados no Anexo 11 deste Decreto,
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ficará sujeita aos gravames nele indicados, continuando a integrar a Lista
de Vantagens Não-Extensivas outorgada pelo Brasil àquele país, de conformidade com as Resoluções 204 (CM-II/VI-E) e 212 (VII) da Conferência
das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu.
Artigo 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, .em 25 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 27/03/80.

DECRETO N? 84.592; DE 25 DE MARÇO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriaçáo, as áreas de terras encravadas .no campus da Universidade Federal
de Mato Grosso, com sede em Cuiabá, Estado de Mato GroBsCJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Art. 5? alínea h do Decreto-lei n? 3.365, de 21de junho de 1941, e o que
consta do Processo n? 206.482/80-MEC,
DECRETA:
Art. 1?
Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Universidade Federal de Mato Grosso, as áreas
de terras e benfeitorias existentes, encravadas no campus da referida Instituição, e que compõem a Quadra lO, do loteamento denominado «Boa
Esperança», com 21 lotes, numa área total de 9.366,09 m2, pertencentes
aos Senhores Carlos Antônio da Silva, Habid Young Kmeik, Ana Corrêa
Negrão e outros, com as seguintes confrontações: ao norte com o campus
universitário, ao sul com a Avenida 'Emanuel Pinheiro, a oeste com a
'Praça Municipal e a leste com o mencionado campus, em Cuiabá, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2? A desapropriação será promovida pela Universidade Federal de Matro Grosso, na forma da legislação vigente e .será custeada
com seus próprios recursos, ficando a Instituição autorizada a invocar o
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caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imediata
imissão de posse das áreas de terras abrangidas por este Decreto, de conformidade com o Art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lein? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3?· Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.593, DE 25 DE MARÇO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República o crédito suplementar no valor de
Cr$ 17.886.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
.confere o artigo 81, item III, da Constítuíção, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao. Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão' da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 17.886.000,00 (dezessete
milhões, oitocentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este· Decreto entrará em. vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 26/03/80
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DECRETO N? 84.594, DE 25 DE MARCO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em la·
vor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de CrI 500.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vj·
gente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚ:aLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I?· Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do EstadoMaior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentá-'
rias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recurso necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 26/03/80

DECRETO N? 84.595, DE 25 DE MARCO DE 1980
Altera a constituição do Conselho de
Não-Ferrosos e de Siderurgia, dá nova redação ao Decreto número 74.361, de 2 de agosto
de 1974, e outras providéncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O Artigo 81, item lII, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia - CONSIDER, de que trata o Decreto n? 74.361, de 2 de agosto de 1974, passa a
reger-se pelo presente Decreto, com a seguinte constituição:
- Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, que presidirá;
- Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, que será o seu Vice-Presidente;
- Ministro de Estado da Fazenda;
- Ministro de Estado das Minas e Energia;
- Representante das empresas siderúrgicas privadas, indicado pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia.
§ I? Participação ainda do Plenário do CONSIDER, convocados
pelo seu Presidente sempre que o temário da reunião justifique, representantes de associações de classe que congreguem e representem os empresários dos setores de não-ferrosos, de fundição, de forjaria, dos ferroligas e dos refratários.
§ 2? Os Ministros de Estado integrantes do CONSIDER serão
substituídos em suas ausências e impedimentos pelos respectivos
Secretários-Gerais.
Art. 2? O CONSIDER atuará no Setor Metalúrgico, abrangendo '
os campos dos não-ferrosos, da siderurgia, da fundição e forjaria, dos
ferro-ligas e refratários, com as seguintes atribuições:
'
I)
11)

formulação e coordenação da política setorial:
fixação 'de critérios para a concessão de incentivos gover~namentais;
111)
aprovação de projetos de implantação, expansão e modernização de empreendimentos industriais;
IV'
programação de investimentos e coordenação do levantamento de recursos financeiros correspondentes;
V)
execução ou promoção, através de sua Secretaria Executiva, dos estudos necessários ao desenvolvimento setorial.
Art. 3? As deliberações do Plenário do CONSIDER serão formalfzadas em Resoluções assinadas pelo seu Presidente.
Art. 4? O CONSIDER terá uma Secretaria Executiva que funcionará no Ministério da Indústria e do Comércio, com a estrutura e as atribuições estabelecidas em Regimento aprovado pelo Ministro da Indústria
e do Comércio.
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§ 1~ A Secretaria Executiva do CONSIDER será responsável pelas
providências relativas ao seu funcionamento, inclusive o exame e o estudo de projetos e demais assuntos referentes à área de atribuições do Conselho.
§ 2~ A Secretaria Executiva do CONSIDER colaborará permanentemente na formulação das políticas de Desenvolvimento Industrial, de
Preços e Aduaneira, para o Setor Metalúrgico,
Art. 5~ Para o cumprimento de suas atribuições, o CONSIDER, por
seu Presidente, poderá requisitar técnicos pertencentes aos quadros de
servidores de empresas controladas direta e indiretamente pela União.

Art. 6~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1980; i59~ da Independência e 92? da Repúbli-«
ca,

JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna

DECRETO N~ 84.596, DE 26 DE MARCO DE 1980
Prorroga o prazo para execução do mapeamento integrado dos recursos naturais
do território nacional.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica prorrogado, até o exercício financeiro de 1985, inclusive, o prazo fixado pelo Decreto n~ 76.040, de 29 de julho de 1975, para
execução do mapeamento integrado dos recursos naturais do território
nacional, pela Comissão Executora do Projeto RADAMBRASIL.
Art. 2~ O custeio da despesa decorrente da presente prorrogação será atendido pelos recursos consubstanciados do Projeto 3074 - Com:
plementação de Imagens de Radar no Brasil e Projeto 3135 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Integração Inter-Regional - PIN, bem como
através de outras fontes que, para tal fim, venham a ser consignadas.
Art. 3~ Jj:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1980; 159? da Independência e 92~ da Repúblrca.
JOÃO. FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.597, DE 26 DE MARÇO DE 1980
Revoga o Decreto n? 45.420, de 12 de fe·

vereiro de 1959.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, .
DECRETA:
Fica revogado o Decreto n? 45.420, de 12 de fevereiro de

Art. I?
1959.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 26 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
DECRETO N? 84.598, DE 26 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da
Faculdade de Enfermagem. com sede em
ltajaí, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n? 5:540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual
de Educação de Santa Catarina n? 231179, conforme consta do Processo n?
951179-CEE e 207.049/80 do Ministêrio da Educação e Cultura,
.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Graduação em
Enfermagem e Obstetrícia da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia,
mantida pela Fundação de Ensino do Pólo Geo-Educacional do Vale do
Itajaí, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO.
E.Portella
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DECRETO N~ 84.599;, DE 27 DE MARÇO DE 1980
Altera

dispositivos do Decreto n?

84.346, de 27 de dezembro de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl,da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O item I deste artigo 9~ e o artigo 17 do Decreto n~ 84.346, de
27 de dezembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9~
I o representante legal, inclusive de comissária, mediante a
apresentação do contrato social, estatuto ou ato equivalente".
'
«Art. 17'. Aos despachantes aduaneiros e aos ajudantes de
despachante aduaneiro nomeados de acordo com o Decreto-lei
n~ 4.014, de 13 de janeiro de 1942, e o Decreto-lei n~ 1.144, de 9 de
março de 1939, é facultada a habilitação para o exercício das atividades de despachante aduaneiro, dispensada a satisfação dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 4~ deste Decreto,
desde que requeiram o registro no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do início da vigência da Portaria Interministerial a que se
refere o caput do mesmo artigo.
Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com a
prova da nomeação feita de acordo com o Decreto-lei n~ 4.014, de
13 de janeiro de 1942, e o Decreto-lei n~ 1.144, de 9 de março de
1939".
.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gslvêes
o ••••••••••••••••••••••• "

DECRETO N~ 84.600, DE 27 DE MARÇO DE 1980
Abre 80 Ministério do Interior em favor
da Secretaria-Geral o crédito suplementar
no valor de CrI600.000.000, 00para reforço de
dotaçtJo consignada DO vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no
artigo n, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$600.000.000,00
(seiscentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
indicada no anexo I deste Decreto, objetivando atender despesas decorrentes das inundações em municípios dos Estados da Bahia e Goiás,
destinando-se Cr$500.000.000,00 ao primeiro e Cr$lOO.OOO.OOO,OO para o segundo.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revógadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

roxo

FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Mário David Andreazza
Delfim Netto

Os anexos mencionados neste Decreto estilo publicados no D.O.de 28-3-801

DECRETO N? 84.601, DE 27 DE MARCO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho, em favordo
Tribunal Regional do Trabalho da 1~ RegUio, o crédito suplementar de Cr'
6.500.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979;
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Begíonal do Trabalho da I? Região, o crédito suplementar no valor de
Cr$6.500.000,OO (seis milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. 31/3/80.

II - DECRETOS RESERVADOS

DECRETO RESERVADO N? 8, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
Aprova a diretriz para o estabelecimento de estrutura militar.
DECRETO RESERVADO N? 9, DE 18 DE MARÇO DE 1980
Cria o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro - COMDABRA e
dá outras providências.
DECRETO RESERVADO N? 10. DE 18 DE MARÇO DE 1980
Cria o Núcleo do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro - NUCOMDABRA e dá outras providências.

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis»
figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres
anteriores foram publicados no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volifme.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

DECRETO N? 84.047, DE 2 DE OUTUBRO DE 1979
Limita os casos de obrigatoriedade de inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e dá outras providências.
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DiárioJJficial de 4 de outubro de 1979, na página 14.509, 1~ coluna, onde se lê:
Art. 5? O Secretário da Receita Federal, ...
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor...

leia,-se:
Art. 4? O Secretário da Receita Federal, .,.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor...

DECRETO N? 84.265, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979
Aprova o Plano Plurianual de Custeio do Sistema Nacional de Previdência Social.
(Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1979)
RETIFICAÇÃO
Na página 18.359, 2~ coluna, no item lU do artigo 4? do Plano, onde se
lê:
... eimíte.de receita prevista, ...
leia-se:
... limite de 10% da receita prevista, ...
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DECRETO N? 84.358, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979
Extingue Organizações Militares no Mi.
nistério do Exército e dá outras providên.
cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, de conformidade com o dispusto no Art. 46, do Decreto-lei 'n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Art. 32
do Decreto-lei n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto
n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com o que propõe o Ministro do Exércí.
to.
DECRETA:
Art. I? Ficam extintos o Parque Regional de Motomecanização da
7? Região Militar, o Parque Regional ',de Armamento da 6? Região Militar
e o Parque Regional dei Armamento da 7? Região Militar, a parír de 31 de
dezembro de 1979.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publfcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1979; 158? da Independência e 91? da República.
JoAO FIGUEIREDO

Walter Pires
DECRETO N? 84.359, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979
Cria OrganizaçlIo Militar no Ministério
do Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item 111, da Constituição, de conformidade com o dísposto no Art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Art.
32 do Decreto n? 79.531, de 13'de abril de 1977, modificado pelo Decreto n?
81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art.. 1? Fica criado o 19? Regimento de Cavalaria Mecanizado, com
sede em Santa Rosa - RS, subordinado ao I? Grupamento dê Fronteira.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

327

Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 31 de dezembro de 1979; 158~ da Independência e 91~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.360, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979
Extingue Organização Militar no Ministério do Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item lU, da Constituição, de conformidade com o disposto no Art. 46, do Decreto-iei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Art.
32 do Decreto n~ 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n?
81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art. 1~ Fica extinto o 1~ Regimento de Cavalaria Motorizado, a partir de 31 de dezembro de 1979.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 31 de dezembro de 1979; 158~ da Independência e 91? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Píres
DECRETO N? 84.361, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera

8

reâecao do inciso 11 do Artigo

19 e dos Artigos 20 e 32 do Decreto n? 81.994,
de 18 de julho de 1978, que regulamenta a Lei
n? 6.498, de 7 de dezembro de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item UI da Constituição e tendo em vista o disposto no
Art. 37 da Lei n~ 6.498, de 7 de dezembro de 1977,
DECRETA:
Art. 1~ O inciso U do artigo 19 e os artigos 20 e 32 do Decreto
81.994, de 18 de julho de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:

n~
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«Art 19 -

.
I
II

,.
- possuir condições fisicas e aptidão psicológica com-

patíveis com o exercício do Magistério da Marinha, a
serem comprovadas de acordo com o que dispõe o artigo
20 deste Regulamento".
«Art. 20. Os candidatos habilitados nas provas didáticas serão submetidos a exames de capacidade física e de aptidão psícolõgíca, nos órgãos previamente indicados nas instruções para o concurso".
«Art. 32 Os candidatos habilitados e considerados aptos nos exames de capacidade física e aptidão psicológica serão classificados segundo a ordem decrescente das notas obtidas no concurso".
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 31 de dezembro de 1979; 158~ da Independência e 91~ da Re·
pública.
JOÁO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
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.:-- Ajuste de Complementação - Indústria
Química - Brasil - Argentina - Chile
- México - Uruguai. (Decreto n? 84.493.
de 25 de fevereiro de 1980).
- Ajuste de Complementação - Indústria
Química - Brasil - México (Decreto n?
84.490, de 25 de fevereiro de 19801.
- Ajuste de Complementação - Indústria
Química - Brasil - México (Decreto n?
84.587, de 24 de março de 1980).
Ajuste de Complementação ,Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo (Decreto n? 84.435, de 25 de janeiro de
1980).
- Ajuste de Complementação - Indústria
Química Derivada do Petróleo - Brasil
- Argentina (Decreto n? 84.492, de 25 de
fevereiro de 1980).
- Ajuste de Complementação - Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo Brasil - Argentina - Chile - México Uruguai - Venezuela (Decreto n? 84.534,
de 10 de março de 1980).
- Ajuste de Complementação - Indústrias Químicas Derivadas do PetróleoBrasil - Argentina - Chile - México Uruguai - Venezuela (Decreto n? 84.586,
de ~:i de março de 1980).
Ajuste de Complementação Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo - Brasil - Chile (Decreto n? 84.488,
de 25 de fevereiro de 1980).
- Ajuste de Complementação - Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo Brasil - Méxíco (Decreto n? 84.498, de 25
de fevereiro de 1980).
Ajuste de Complementação Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo - Brasíl - México (Decreto n?
84.535, de 10 de março de 1980).
- Ajuste de Complementação - Indústria
Químico-Farmacêutica (Decreto n? 84.4~7,
de 28 de janeiro de 1980).
%. \
- Ajuste de Complementação - Indústrik
Químico-Farmacêutica - Brasil - Argentina - México (Decreto n? 84.489, de
25 de fevereiro de 19801..
- Ajuste de Complementação - Indústria
Químico- Farmacêutica - Brasil - Argentina - México (Decreto n? 84.500, de
25 de fevereiro de 1980).
Ajuste de ComplementaçãoMáquinas de Escritório (Decreto n?
84.434, de 25 de janeiro de 1980).

- Ajuste de Complementação - Máquinas de Escritório - Brasil - Argentina
- México (Decreto n? 84.494, de 25 de fevereiro de 1980).
- Ajuste de Complementação - Máquinas de Escritório - Brasil - Argentina
- México (Decreto n? 84.497, de 25 de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Indústria Eletrônica e de
Comunicações Elétricas - Brasil - Argentina - México - Uruguai (Decreto n?
84.495, de 25 de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Indústria Fotográfica Brasil - Argentina - México - Uruguai
(Decreto n? 84.496, de 25 de fevereiro de
1980).
- - Protocolo - Indústria de Matérias
Corantes e Pigmentos - Brasil - Argentina - México (Decreto n? 84.499, de 25
de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Indústria Química - Brasil e Argentina (Decreto n? 84.547, de 11
de março de 1980).
- Protocolo - Indústria Química - lhasil - Argentina (Decreto
84.588, de 24
de março de 1980).
- Protocolo - Indústria Química - Brasil - Argentina - Chile - México Uruguai (Decreto n? 84.491, de 25 de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Indústria Química - Brasil - Argentina - Chile - México Uruguai (Decreto n? 84.493, de 25 de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Indústria Química - Brasil - México (Decreto n? 84.490, de 25 de
fevereiro de 1980).
- Protocolo - Indústria Química - Brasil - México (Decreto n? 84.587, de 24 de
março de 1980).
- Protocolo - Indústria Química Derivada do Petróleo - Brasil - Argentina
(Decreto n? 84.492, de 25 de fevereiro de
1980).
- Protocolo - Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo - Brasil - Argentina
- Chile - México - Uruguai e Venezuela (Decreto n? 84.534, de 10 de março de
1980).

n?

Protocolo - Indústrias Químicas
Derivadas do -- Petróleo -'
Brasil
- Argentina -' Chile - México - Uru-'
guaí - Venezuela (Decreto n? 84.586, de
24 de março de 1980).
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- Protocolo - Incuetrtes Químicas Derivadas do Petróleo - Brasil - Chile (Decreto n~ 84.488, de 25 de fevereiro de
1980).
- Protocolo - Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo - Brasil - México
(Decreto n~ 84.498, de 25 de fevereiro de
1980).
Protocolo - Indústrias Químicas
Derivadas do Petróleo - Brasil - México (Decreto n? 84.535, de 10 de março de
1980).
Protocolo - Indústria QuímicoFarmacêutica - Brasil - Argentina México (Decreto n? 84.489, de 25 de fevereiro de 1980).
Protocolo
Indústria QuímicoFarmacêutica - Brasil - Argentina México (Decreto n? 84.500, de 25 de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Máquinas de Escritório
(Decreto n~ 84.434, de 25 de janeiro de
1980).
- Protocolo - Máquinas de Escritório Brasil - Argentina - México (Decreto
n? 84.494, de 25 de fevereiro de 1980).
- Protocolo - Máquinas de Escritório Brasil - Argentina - México (Decreto
n~ 84.497, de 25 de fevereiro de 1980).
AUTARQUIAS - Certidão de Tempo de
Serviço - Suprime (Decreto n~ 84.440, de
29 de janeiro de 1980).
- Funcionários - Direitos e Vantagens Requerimentos Veda (Decreto n~
84.414, de 23 de janeiro de 1980).
- Operação de crédito - Revoga (Decreto
n? 84.597, de 26 de março de 1980).
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- Autorização (Decreto n~ 84.552, de 11 de
março de 1980).
- Autorização (Decreto n? 84.553, de 11 de
março de 1980).
- Autorização (Decreto n? 84.554, de 11 de
março de 1980).
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
s/ A - ELETROBRAs - Empresas controladas - Áreas de Atuação (Decreto n~
84.589, de 24 de março de 1980).
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO
BRASIL SIA - ELETRONORTE Áreas de Atuação (Decreto n? 84.589, de
24 de março de 1980).
CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO
BRASIL SI A - ELETROSUL - Áreas
de Atuação (Decreto n? 84.589, de 24 de
março de 1980).
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES
DE LONDRINA - Curso de Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n? 84.530, de 5
de março de 1980).
CHEVRON AMAZON PETROLEUM
COMPANY - Autorização (Decreton~
84.470, de 11 de fevereiro de 1980).
CHEVRON BAHIA PETROLEUM COM·
PANY - Autorização (Decreto n? 84.468,
de 11 de fevereiro de 1980).
CHEVRON BAHIA SUL PETROLEUM
COMPANY - Autorização (Decreto n?
84.469, de 11 de fevereiro de 1980).
CHEVRON MARANHÃO PETROLEUM
COMPANY· - Autorização (Decreto n~
84.552, de 11 de março de 1980).
·CHEVRON SÃO LUIZ PETROLEUM
COMPANY - Autorização (Decreto n?
84.553, de 11 de março de 1980).

BANCO DE LA PROVINCIA DE,
BUENOS AIRES (Decreto n? 84.368, de 4
de janeiro de 1980).

CHEVRON SÃO MARCOS PETROLEUM
COMPANY - Autorização (Decreto n~
84.554, de 11 de março de 1980).
CITCO AMAZONAS PETROLEUM COR·
PORATION - Autorização (Decreto n~
84.553, de 11 de março de 1980).

c

CITCO BELEM PETROLEUM CORPO,
RATION - Autorização (Decreto n?
84.554, de 11 de março de 19801.

CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBI·
LIÁRIO DA AERONÁUTICA
Regulamento (Decreto n~ 84.457, de 31 de
janeiro de 1980).
CANAM OFFSHORE LIMITED - Autorização (Decreto n? 84.470, de 11 de fevereiro de 1980).

CITCO BRASIL PETROLEUM CORPO·
RATION - Autorização (Decreto n?
84.470, de 11 de fevereiro de 1980).

B

CITCO RIO PETROLEUM CORPORA·
TIüN -.,. Autorização (Decreto n? 84.552,
de 11 de março de 1980).
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CODIGO NACIONAL DO TRANSITO Regulamento - Alteração (Decreto n?
84.513, de 27 de fevereiro de 1980).
COMANDO DE DEFESA AEROESPACIAL BRASILEIRO - COMDABRA Criação (Decreto Reservado n? 09, de 18
de março de1980).
COMISsAO COORDENADORA DA
CRIAÇAo DO CAVALO NACIONALRegulamento (Decreto n? 84.395, de 16 de
janeiro de 1980).
COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
DO ÁLCOOL - Crédito Industrial Agentes Financeiros (Decreto n? 84.575,
de 18 de março de 1980).
COMISSAO EXECUTORA DE PROJETO
RADAMBRASIL (Decreto n? 84.596, de
26 de março de 1980).
COMISSAO GERENCIAL DE PROJETOS ESPECIAIS (Decreto n? 84.684, de
20 de março de 1980).
COMISSAo NACIONAL DE ENERGIA
- Grupo Especial (Decreto n? 84.425, de
24 de janeiro de 1980).
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR - Estrutura Básica - Alteração (Decreto n? 84.411, de 22 de janeiro
de 1980).
COMISSAO NACIONAL DE OBRAS DE
SANEAMENTO Estrutura Básica
(Decreto n? 84.426, de 24 de janeiro de
1980).
COMISSAo NACIONAL DE SEMENTES
E MUDAS - Regulamento - Altera (Decreto n? 84.690, de 25 de março de 1980).
COMPANHIA ENERGÉTICA DE sxo
PAULO - Área de Terra (Decreto n?
84.583, de 19 de março de 1980).
COMPANHIA ESSO DE PROSPECÇAO
DO BRASIL - Autorização (Decreto n?
84.548, de 11 de março de 1980).
-Autorização (Decreto n? 84.551, de 11 de
março de 1980).
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO
SAO FRANCISCO - CHESF - Ãreas
de Atuação (Decreto n? 84.589, de 24 de
março de 1980).
COMPANIA DE AVIACION «FAUCETTII SI A (Decreto n? 84.482, de 15 de
fevereiro de i980).
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
COMERCIAL - Reorganiza (Decreto n?
. 84.484, de 20 de fevereiro de 1980).

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - Regulamento (Decreto n?
84.444, de 30 de janeiro de 1980).
CONSELHO NACIONAL DO ALCOOLCrédito Industrial - Agentes Eínancelros (Decreto n? 84.575, de 18 de março de
1980).
CONSELHO DE NAo-FERROSOS E DE
SIDERURGIA - Alteração (Decreto n?
84.595, de 25 de março de 1980).
CONSELHOS REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS - Regulamento (Decreto n?
84.444, de 30 de janeiro de 1980).
CONSORCIO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSAO E NOTiCIAS (CERNE)
(Decreto n? 84.401, de 17 de janeiro de
1980).
COQUE E ALCOOL DA MADEIRA SI A
_ Constituir (Decreto n? 84.465, de 7 de
fevereiro de 198Q).
CORRIDAS DE CAVALOS - Regulamento (Decreto n? 84.395, de 16 de janeiro de
1980).
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n? 84.514, de 27
de fevereiro de 1980).
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
84.539, de 10 de março de 1980).
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.421, de 23 de janeiro de
1980).
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto ,n? 84.537, de 10 de março de
1980).
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.593, de 25 de março de
1980).
- Justiça do Trabalho (Decreto n? 84.601,
de 27 de março de 1980).
- Ministério do Exército (Decreto n?
84.594, de 25 de março de 1980).
- Ministério do Interior (Decreto n?
84.419, de 23 de janeiro de 1980).
- Ministério do Interior (Decreto n?
84.420, de 23 de janeiro de 1980).
- Ministério do Interior (Decreto n?
84.487, de 25 de fevereiro de 1980).
- Ministério do Interior (Decreto n?
84.516, de 27 de fevereiro de 1980).
- Ministério do Interior (Decreto n?
84.540, de 10 de março de 1980).
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- Ministério do Interior (Decreto n?
84.600, de 27 de março de 1980),
- Presidência da República (Decreto n?
84.538, de 10 de março de 1980).
- Presidência da República (Decreto nO
84.576, de 18 de março de 1980).

D
DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - Enquadramento - Retificação (Decreto n? 84.443, de 30
de janeiro de 1980).
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - Publicações de Diário Oficial
(Decreto n? 84.556, de 12 de março de
1980).
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS CONTRA AS SECAS - Estrutura básica (Decreto n? 84.410. de 22 de janeiro de 1980).
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS DE SANEAMENTO (DNOS) Estrutura Básica (Decreto n? 84.'426, de 24
de janeiro de 1980)
DESAPROPRIAÇAo - Areas de Terras
- MT (Decreto n? 84.592, de 25 de março
de 19BO).
- Áreas de Terras - SP (Decreto n?
84.663, de 17 de março de 1980),
- Áreas de Terras .- SP (Decreto n?
84.683, de 19 de março de 1980).
- Imóveis - AM (Decreto n? 84.377. de 7
de janeiro de 1980).
- Imóveis Rurais - MS (Decreto n?
84.460, de 4 de fevereiro de 1980).
- Imóveis - RJ (Decreto n? 84.442, de 30
de janeiro de 1980).
- Imóveis - se (Decreto n? 84.381, de 9
de janeiro de 1980).
- Imóveis - SP (Decreto n? 84.374, de 7
de janeiro de 1980).
- Imóveis - SP (Decreto n? 84.376, de 7
de janeiro de 1980).
- Terrenos - SP (Decreto n? 84.642, de 11
de março de 1980).
DESPACHANTES ADUANEIROS - Atividades - Regulamento
Alteração
(Decreto n? 84.699, de 27 de março de
1980).
DIARIOS OFICIAIS - Publicações (Decreto n? 84.666, de 12 de março de 1980).
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DIARIO OFICIAL - Seção 11 - Cria (Decreto nf 84.666, de 12 de março de 1980).
DISTRITO FEDERAL - Polícia - Funcionários ,...-. Enquadramento - Retificação (Decreto n? 84.443, de 30 de janeiro de
1980).

E
ELF-AQUITAINE BRÊSIL - Autorização (Decreto n? 84.549, de 11 de março de
1980).
EMBAIXADA DO BRASIL - Federação
da Malásia (Decreto n? 84.602, de 31 de
março de 1980).
- República do Burundi (Decreto n?
84.658, de 12 de março de 1980).
- República Popular do Congo (Decreto
n? 84.574, de 17 de março de 1980).
- República de Trinidad e Tobago IDecreto n? 84.446, de 30 de janeiro de 1980).
EMBAIXADAS - IPI (Decreto n? 84.406,
de 18 de janeiro de 1980).
EMISSORA RIO sAO FRANCISCO
LTDA. (Decreto n? 84.418, de 23 de janeiro de 1980).
EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.€NCIA TÊCNICA E EXTENSAO RURAL - Bens - Incorporação (Decreto n?
84.407, de 21 de janeiro de 1980).
EMPRESA ELF-AQUITAINE BRÊSILAutorização .fDecreto n? 84.549, de 11 de
março de 19801.
EMPRESAS NUCLEARES BRASILEI·
RAS SI A - Estatuto - Alteração (Decreto n? 84.620, de 3 de março de 1980).
EMPRESA DE RADIODIFUsAO MORIMOTO LTDA. (Decreto n? 84.379, de 8 de
janeiro de 1980).
ENERGIA ELÊTRICA - Companbia Hidro Elétrica do São Francisco [Decreto n?
84.471. de 11 de fevereiro de 19801.
ENSINO MILITAR - Exército (Decreto
n? 84.436, de 28 de janeiro de 1980).
ENSINO SUPERIOR - Função de Monitor (Decreto n? 84.412, de 22 de janeiro de
1980).
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS Operação de crédito - Revoga (Decreto
n? 84.697, de 26 de março de 1980);-
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ESCOLA DE ENFERMAGEM DE IJUI

-

Curso de Enfermagem e Obstetrícia

(Decreto n~ 84.370. de 4 de janeiro de
19801.
ESCOLA MUNICIPAL SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO FISICA DE PRESIDEN·
TE PRUDENTE - Curso de Fisioterapia
(Decreto n~ 84.507, de 25 de fevereiro de
1980).
ESSO PROSPECÇÃO DO BRASIL - Autoríaação (Decreto n? 84.648, de 11 de
março de 19801
- Autorização (Decreto n? 84.651, de 11 de
março de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - PE IDeereto n? 84.624, de 3 de março de 1980).
- Terrenos - RJ (Decreto n? 84.624, de 3
de março de 1980).
- Terrenos - SP (Decreto n? 84.524, de 3
de março de 1980).
ESTRUTURA MILITAR (Decreto Reservado n'? 08, de 17 de março de 1980).
ESTUDANTES - Função de Monitor (Deereto n? 84.412, de 22 de janeiro de 1980),
EXÉRCITO - Efetivos - 1980 (Decreto n?
84.400, de 16 de janeiro de 1980).
- Estado-Maior - Regulamento - Alteração (Decreto n? 84.577. de 18 de março
de 19801.
- Funções Privativas (Decreto n? 84.481,
de 14 de fevereiro de 1980).
....;. General - Cargos Privativos (Decreto
n? 84.525, de 3 de março de 1980).
- Organização Militar - CriaçAo (Decreto n? 84.608, de 31 de março de 1980).
. - OrganizaçAo Militar - Subordinação
(Decreto n? 84.475, de 11 de fevereiro de
1980).
- Promoções de Oficiais (Decreto n?
84.399, de' 16 de janeiro de 1980).
- Serviço de Saúde - Oficial Superior
(Decreto n? 84.607, de 31 de março de
19801.
- Unffcrmea - Regulamento - Alteração
(Decreto n? 84.486, de 22 de fevereiro de
19801.

F
FACULDADE DE ARTES PLÁSTICAS
E COMUNICAÇÃO VISUAL - Cursos
de Comunicação Visual e outro - Alte-

ração (Decreto n? 84.424, de 23 de janeiro
de 1980).
FACULDADE DE CIENCIAS DA SAÚ·
DE «FARIAS BRITO») - Curso de
Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n?
84.477, de 12 de fevereiro de 1980).
FACULDÀDE DE CIENCIAS DA SAÚ·
DE GRANDE RIO Curso de
Odontologia (Decreto n? 84.466, de 7 de fevereiro de 1980).
FACULDADE DE CIENCIAS DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - Curso de
Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n?
84.364, de 4 de janeiro de 1980).
FACULDADE DE ENFERMAGEM DE
ITAJAf - Curso de Graduação de Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n? 84.598,
de 26 de março de 1980).
FACULOADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE PRESIDENTE
VENCESLAU - Curso de Estudos Sociais (Decreto n'? 84.462, de 5 de fevereiro
de 1980).
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE SANTO ÃNGELO
- RS - Cursos de Estudos Sociais, de
Ciências e Letras e de Pedagogia (Decreto
n? 84.413, de 22 de janeiro de 1980).
FACULDADE IBERO-AMERICANA DE
LETRAS E CIENCIAS HUMANAS DE
SAo PAULO - Curso de Administração
(Decreto n? 84.478, de 12 de fevereiro de
1980).
FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ - Curso de Formação de
Tecnólogos em Telecomunicações (Decreto n? 84.571, de 17 de março de 1980).
FEIJÃO - Preços mínimos '(Decreto n?
84.385, de 9 de janeiro de 1980).
• mínimos (Decreto n? 84.427, de
- Preços
24 de jáneiro de 1980).
FERTILIZANTES NITROGENADOS DO
NORDESTE SI A - Capital social Aumento (Decreto n? 84.502, de 25 de fevereiro de 1980).
FLORESTAS RIO DOCE SI A - Cspitsl
social - Aumento (Decreto n? 84.528, de 4
de março de 1980).
FRANGO DE CORTE - Preços mínimos
(Decreto n? 84.387, de 9 de janeiro de
19801.
FUNCIONARIOS - Ascensão funcional
(Decreto n? 84.403, de 17 de janeiro de
19801. .
.
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~ Aposentadoria ~ Certidão. de 'rempa.
de Serviço -" Suprime (Decreto n? 84'A40,
de 29 de janeiro de 198~).
-

Certidão de Tempo de Serviço Suprime (Decreto n? 84.440, de 29 de janeiro de 1980).
- Direitos e Vantagens - Requerimentos
- Veda (Decreto n? 84.414, de 23 de janeiro de 1980).
- Publicações no Diário Oficial (Decreto
n? 84.655, de 12 de março de 1980).
FUNDAÇÃO
EDUCANDÁRIO SAN·
T ARRITENSE -Curso de Formação de
Tecnólogos em Processamento de Dados
(Decreto n'? 84.461, de 5 de fevereiro de
1980).
FUNDAÇÃO DE ENSINO DO POLO
GEO·EDUCACIONAL DO VALE DO
ITAJA1 - Faculdade de Enfermagem e

Obstetrícia -

Curso de Graduação de

Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n'?
84.598, de 26 de março de 1980).
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO - Es·
tatuto (Decreto n'? 84.561, de 15 de março
de 1980).
- Institui (Decreto n'? 84.561, de 15 de
março de 1980).

FUNDAÇÃO NACIONAL PRO·
MEMORIA Estatuto (Decreto n~
84.396, de 16 de janeiro de 1980).
'FUNDAÇÃO PROJETO RONDONIDecre"te n~ 84.463, de 6 de fevereiro de 1980).
-

Estatuto - Alteração (Decreto n?
·84.679, de 19 de março de 1980).

- Privilégios (Decreto n? 84.438, de 28 de
janeiro de 1980).
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO - Regulamento - Alteração
(Decreto n? 84.609, de 25 de fevereiro de
1980).

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
- Áreas de Atuação (Decreto n? 84.589,
de 24 de março de 1980).

G
GRUPO EXECUTIVO PARA A REGIÃO
DO BAIXO AMAZONAS Cria
(Decreto n? 84.516, de 28 de fevereiro de
1980).

GRUPO DE PAíSES LATINO,
AMERICANOS E DO CARIBE EXPOR·
TADORES DE AÇÚCAR - Estatutos
(Decreto n? 84.533, de 10 de março de
1980).

GRUPO DE TRABALHO PARA REVI·
SÃO E REFORMULAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO FLORESTAL - Crfação
(Decreto n~ 84.464, de 7 de fevereiro de
1980).

H
HISPÁNICA PETROLEOS S/A (HlSPA·
NOIL) - Autortaecão (Decreto n? 84.550,
de 11 de marco de 19801.
HUDBAY OIL (BRASIL) LTD. - Autori·
secao (Decreto n~ 84.550, de 11 de março
de 1980).

I

FtrNDAÇOE8 Passagens Aéreas
(Decreto n~ 84.363, de 3. de janeiro de
1980).

FUNDAÇÃO REGIONAL DE ENSINO
SUPERIOR DE ARARAS - Curso de
Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n~
84.636, de 10 de março de 1980).
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMA·
ZONAS - Terreno - Alíenaeão (Decreto
n~ 84.611, de 26 de fevereiro de 1980).
FUNDO FINANCEIRO PARA O DESEN·
VOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA
_ Imunidades (Decreto n? 84.438, de 28
de janeiro de 1980).
- Isenções (Decreto n? 84.438, de 28 de janeiro de 1980).

IMOVEIS -DA·'UNIÃO - Cessão - Bom
Jardim - MG (Decreto n? 84.448, de 30
de janeiro de 1980).
- Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Decreto n? 84.407,
de 21 de janeiro de 1980).
- OcupaçAo- Linhas de Transmissão
(Decreto n? 84.398, de 16 de janeiro de
1980).

INDÚSTRIA CARBOQUíMICA CATARINENSE SI A - Capital social - Aumento (Decreto n? 84.503, de 25 de fevereiro
de 1980).
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONI·
ZAÇAO E REFORMA AGRÁRIA Imóveis - Doação (Decreto n? 84.479, de
13 de fevereiro de 1980).
- Imóveis - Doação (Decreto n? 84.601,
de 25 de fevereiro de 1980).
- Imóveis - Doação (Decreto n? 84.508,
de 25 de fevereiro de 1980).
INSTITUTO PORTO ALEGRE - Curso
de Fisioterapia (Decreto n? 84.369. de 4 de
janeiro de 1980).
- Curso de Terapia Ocupacional (Decreto
n? 84.369. de 4 de janeiro de 1980).
IRAQI AIRWAYS - Funcionamento _
Autorização (Decreto n? 84.467, de 8 de fevereiro de 1980).

J
JOCKEY CLUBE BRASILEIRO - Re·
gulamento (Decreto n'? 84.395, de 16 de janeiro de 1980).

L
LUTO OFICIAL - José Américo de AI·
meida (Decreto n'? 84.631, de 10 de' março
de 1980).
- Petrônio Portella Nunes (Decreto n?
84.371, de 6 de janeiro de 1980).

M
":MAPEAMENTO, - (Decreto n~ 84.596, de
26 de março de 1980).
MARINHA DE GUERRA - Quadro Complementar de Oficiais (Decreto n? 84.559,
de 12 de março de 1980).
MATO GROSSO (Estado) - Inconstitucionalidade (Decreto n? 84.529. de 6 de março
de 1980).
MEMORIAL
JUSCELINO KÍJBITS·
'CHEK - Utilidade Pública (Decreto n?
84.522, de 3 de março de 1980).
MILHO - Preços mínimos (Decreto n?
84.38&, de 9 de janeiro de 1980).
o

MINERAÇAO VALE DO pARNA1BA
SIA - VALEP - Capital social - Aumento (Decreto n? 84.621, de 3 de março
de 1980).

MINISTI!:RIO DA AERONÁUTICA Comando da 6~ Zona Aérea (Decreto n?
84.476, de 11 de fevereiro de 1980).
- Grupo de Apoio - Regulamento (Decreto n? 84.476, de 11 de fevereiro de 1980).
- Núcleo de Superintendência de Apoio
aos Órgãos de Direção Geral e de Asses.
soramento - Extinção (Decreto n? 84.476,
de 11 de fevereiro de 1980).
- Vagas - Quota Compulsória (Decreto
n? 84.392, de 14 de janeiro de 1980).
MINISTI!:RIO DA EDUCAÇAO E ÇUL·
TURA - Delegacias (Decreto n? 84.394,
de 16 de janeiro de 1980).
MINISTI!:RIO DO EXI!:RCITO - Direto·
ria de Comunicações - Extingue (Decreto n? 84.517, de 28 de fevereiro de 1980).
- Diretoria do Material de Comunicações
e de Eletrônica (DMqE) - Criaçã.o (Decreto n? 84.517, de 28 de fevereiro de
1980).
- Diretoria de Telecomunicações - (D
Telecom) - Criação (Decreto n? 84.517.
de 28 de fevereiro de 1980).
- Regulamentos - Revogação (Decreto n?
84.486. de 21 de fevereiro de 1980).
- Serviço de Taifa (Decreto n? 84.474, de
11 de fevereiro de 1980).
- Vagas - Quota Compulsória (Decreto
n? 84.393, de 15 de janeiro de 1980).
MINISTI!:RIO DA FAZENDA - Pessoal
- Disponibilidade (Decreto n? 84.404. de
17 de Janeiro de 1980).
MINISTI!:RIO DA MARINHA - VagssQuota Compulsória (Decreto n? 84.391, de
14 de janeiro de 1980).
MINISTI!:RIO DA PREVIDENCIA E AS·
SIST~NCIA SOCIAL - Coordenadoria
de Assuntos Internacionais - Criação
(Decreto n? 84.406, de 21 de janeiro de
1980).
- Coordenadoria de Assuntos Parlamentares - Criação (Decreto n? 84.406, de 21
de janeiro de 1980).
MINISTRO DE ESTADO DAS RELA·
ÇOES EXTERIORES - Competência
(Decreto n? 84.455, de 31 de janeiro de
1980).
- Competência (Decreto n? 84.458, de 4 de
fevereiro de 1980).
MUDAS - Fiscalização - Regulamento
- Alteração (Decreto n? 84.590. de 25 de
março de 1980).
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o
OPERAÇÃO MAUA - OPEMA (Decreto
n~ 84.463, de 6 de fevereiro de 1980).
ORDEM DO MÉRITO AERONAUTICO
- Regulamento (Decreto n? 84.446, de 30
de janeiro de 1980).

p
PASSAPORTES - Regulamento [Decre1·

tó n?

84.541, de 11 de março de 1980).

'PECTEN- AMAZON EXPLORATION
'COMPANY - Autorização (Decreto n?
84.566, de 12 de março de 1980).

PECTEN BRAZIL AMAZON COMPANY
- Autorização (Decreto n? 84.556. de 12
de março de 1980).
PECTEN BRAZIL AMAZON PETROLEUM COMPANY - Autorização (Decreto n? 84.556, de 12 de março de 1980).

PECTEN BRAZIL BAHIA COMPANYAutorização (Decreto n? 84.468, de 11 de
fevereiro de 1980).
PECTEN BRAZIL BAHIA PETROLEUM
COMPANY - Autorização (Decreto n?
84.469. de 11 de fevereiro de 1980),·

PESCADO FRESCO - Preços mínimos
(Decreto n? 84.388, de 9 de janeiro de
1980),

PLANO DE CONTAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA Retifica (Decreto n? 84.441, de 29 de janeiro de 1980),
POL1TICA SALARIAL - Modificação "Regulamento (Decreto n? 84.560, de 14 de
março de 1980).
PROGRAMA NACIONAL DO ALCOOL
- Crédito Industrial - Agentes Financeiros (Decreto n? 84.ó7ó; .de 18 de março
de 1980).
PROGRAMA NACIONAL DE ARMAZENAGEM - (Decreto n? 84.449, de 30 de
janeiro de 1980).
PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇAO Procedimentos
Administrativos (Decreto n? 84.ó85, de 24
de março de 1980).
PROJETO RADAMBRASIL (Decreto n?
84.696, de 26 de março de 19801.
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R
RADIO CAPINZAL LIMITADA (Decreto
n? 84.365, de 4 de janeiro de 1980).
RADIO CULTURA «A VOZ DO ESPA~ ÇO" (Decreto n? 84.397, de 16 de janeiro
de 19801.
RADIO CULTURA DA BAHIA S/A (Decreto n? 84.366, de 4 de janeiro de 1980).
RADIO CULTURA DO PARA (Decreto n?
84.367, de 4 de janeiro de 1980).
RADIO CULTURA RIO-GRANDENSE
LTDA. (Decreto n? 84.416, de 23 de janeiro de 1980).
RADIO DIFUSORA DA CAMPANHA
LTDA. - (Decreto n? 84.504, de 25 de fevereiro de 1980).
RADIO EDUCADORA DO MARANHÃO
RURAL LTDA. (Decreto n? 84.506, de 25
de fevereiro de 1980).
RADIO JORNAL DO BRASIL CENTRAL
Si A - (Decreto n? 84.402, de 17 de janeiro de 19801.
- (Decreto n? 84.417, de 23 de janeiro de
1980),

RADIO MONUMENTAL DE APARECIDA LTDA. - (Decreto n? 84.450, de 30 de
janeiro de 1980).
RADIO NOVA SUMARÉ LTDA, - (Decreto n? 84.390, de 10 de janeiro de 1980).
RADIO RIBAMAR LTDA. - (Decreto n?
84.41ó, de 23 de janeiro de 1980).
RADIO TV DO AMAZONAS LTDA. (Decreto n? 84.505, de 25 de fevereiro de
1980),

RADIO E TELEVISÃO COROADOS S/A
- (Decreto n? 84.480, de 14 de fevereiro
de 19801,
RADIO E TELEVISÃO UNIVERSITARIO METROPOLITANA LTDA. Transferência (Decreto n? 84.456, de 31 de
janeiro de 1980).
REFORMÀ AGRÁRIA - Area Prioritárie
- -MS (Decreto n? 84.459, de 4 de fevere:
ro de 19801.
-

Area Prioritária -

MT (Decreto n?

84.523, de 3de março de 19801.

-

Area Prioritária -

MT (Decreto n?

84.606, de 31 de março de 1980).

340

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Área Prioritária - MT (Decreto n?
84.606. de 31 de março de 1980).
- Area Prioritária - PR (Decreto n?
84.603, de 31 de março de 1980).
- Area Prioritária - PR (Decreto n?
84.604, de 31 de março de 1980).
REPARTIÇOES CONSULARES - IPI
(Decreto n? 84.405. de 18 de janeiro de
1980).
RIO DE JANEIRO (Estado)
Inconstitucionalidade (Decreto n? 84.562.
de 17 de março de 1980).
RONDÚNIA (Território Federal) - Administração - Estrutura Básica (Decreto n?
84.454, de 31 de janeiro de 1980).
RORAIMA (Território Federal) - Administração - Estrutura Básica (Decreto n?
84.453, de 31 de janeiro de 1980).

s
SALÁRIOS -

Correção Automática

Regulamento (Decreto n? 84.560, de 14 de
março de 1980).
SEMENTES - Fiscalização - Regulamento - Altera (Decreto n? 84.590, de 25
de março de 1980).
SEMENTE DE SOJA - Preços mínimos
(Decreto n? 84.546, de 11 de março de
1980).
SERVIÇO CONSULAR BRASILEIRO Atos Notoriais (Decreto n? 84.451, de 31
de janeiro de 1980).
- Registro Civil (Decreto n? 84.451, de 31
de janeiro de 1980).
SHELL EXPLORATION SERVICES
(BRASIL) B.V. - Autorização (Decreto
n? 84.556, de 12 de março de 1980).
SOCIEDADE CIVIL ESCOLA DE ADMI·
NISTRAÇAO DE EMPRESA DA BA·
HIA - Curso de Formação de Tecnólogos em Processamento de Dados (Decreto
n? 84.408, de 21 de janeiro de 1980).
SOCIEDADE CIVIL «MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK» - Utilidade
Pública (Decreto n? 84.522, de 3 de março
de 1980)
SOJA - Preços Mínimos (Decreto n?
84.546, de 11de março de 1980).
SOM LIDE R RADIO REGIONAL LTDA.
~ (Decreto n? 84.439, de 28 de janeiro de
1980).

SORGO - Preços rmmmos (Decreto n?'
84.385, de 9 de janeiro de 1980).
SUPERINTENDENCIA DA ZONA
FRANCA DE MANAus - Regulamento
- Alteração (Decreto n? 84.473, de 11 de
fevereiro de 1980).
T

TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação (Decreto n? 84.378, de 7 de janeiro de 1980).
- Alienação - Licitação (Decreto n?
84.512, de 26 de fevereiro de 1980).
TERRAS - Servidão - AM (Decreto n?
84.428, de 24 de janeiro de 1980).
- Servidão - GO (Decreto n? 84.518, de 3
de março de 1980).
- Servidão - GO (Decreto n? 84.568, de
17 de março de 1980).
- Servidão - MG (Decreto n? 84.382, de 9
de janeiro de 1980).
- Servidão - MG (Decreto n? 84.430, de
24 de janeiro de 1980).
- Servidão - MG (Decreto n? 84.431, de
24 de janeiro de 1980).
- Servidão - MG (Decreto n? 84.432, de
24 de janeiro de 1980).
-r Servidão - MG (Decreto n? 84.483, de
20 de fevereiro de 1980).
- Servidão - MG (Decreto n? 84.518, de 3
de março de 1980).
- Servidão - MG (Decreto n? 84.567, de
17 de março de 1980).
- Servidão - MS (Decreto n? 84.376, de 7
de janeiro de 1980).
- Servidão - MS (Decreto n? 84.572, de
17 de março de 1980).
- Servidão - MT (Decreto n? 84.433, de
24 de janeiro de 1980).
- Servidão - PR (Decreto n? 84.581, de 19
de março de 1980).
- Servidão - RJ (Decreto n? 84.565, de 17
de março de 1980).
(Decreto n? 84.383, de 9
- Servidão de janeiro de 1980).
- Servidão - SC (Decreto n? 84.580, de 19
de março de 1980).
- Servidão - SC (Decreto n? 84.581, de 19
de março de 1980).

se
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- Servidão - SP(Decreto n? 84.372, de 7
de janeiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.373, de 7
de janeiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.380, de 9
de janeiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.384. de 9
de janeiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.429. de 24
de janeiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.447. de 30
de janeiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.472, de 11
de fevereiro de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.519, de 3
de março de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.543, de 11
de março de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.544, de 11
de março de 1980).
-:- Servidão - SP (Decreto n? 84.545, de 11
de.março. de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.564, de 17
de março de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.566, de 17
de março de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.569, de 17
de março de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.570, de 17
de março de 1980).
- Servidão - SP (Decreto n? 84.582, de 19
/ de março .de 1980).

UNIONOIL ATLANTIC, LTD.

Autori-

zação' (Decreto n? 84.469, de 11 de fevereiro
de 1980).
UNIONOIL BAHIA, LTD. - Autorização
(Decreto n? 84.468. de II de fevereiro de
1980).

UNIONOIL MARANHÃO. LTD. - Autorização (Decreto n? 84.552, de 11 de março de
1980).

UNIONOIL SÃO LUIZ. LTD. - Autorização (Decreto n? 84.553, de 11 de março de
1980).

UNIONOIL SÃO MARCOS. LTD. - Autorização (Decreto n? 84.554, de 11 de março
de 1980).

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
- Imóveis - Alienação (Decreto n? 84.510,
de 26 de fevereiro de 1980).

'JNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO Ãreas de Terras
Desapropriação (Decreto n? 84.592, de 25 de
marco de 1980).

UNIVERSIDADE DO PARA

Terrenos

- Alienação (Decreto n? 84.578, de 19 de
março de 1980).
UVA - Preços mínimos (Decreto n? 84.386,
de 9 de janeiro de 1980).

TERRITORIOS FEDERAIS - Funcionários - Grupo Magistério (Decreto n?
84.409, de 21 de janeiro de 1980).

TRANSPORTE AEREO -

(Decreto n?

84.363, de 3 de janeiro de 1980).
TURFE - Atividades - Regulamento
(Decreto n? 84.395, de 16 de janeiro de
1980).

TV RECORD DE JAÚ SI A - (Decreto n?

v
VALENORTI< ALUM1NIO LTUA. -

Ca-

pital social - Aumento (Decreto n? 84.527,
de 4 de março de 1980).

z

84.389, de 10·de janeiro de 1980).

u
UNIONOIL AMAZONAS. LTD. - Autorieação (Decreto n? 84.470, de 11 de fevereiro
le 1980).

ZONA FRANCA DE MANAUS - Regulamento - Alteração (Decreto n? 84.473, de 11
de fevereiro de 1980).

ZONA DE LiVRE COMERClO - Tratado
de Montevidéu (Decreto n? 84.591, de 25 de
março de 1980).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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84.602 - Decreto de 31 de março de
1980 - Cria a Embaixada do Brasil
na Federação da Malásia, com sede
na cidade de Kuala Lumpur. - Publicado no D.O. de 2.4.80
.
84.603 - Decreto de 31 de março de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação. imóveis rurais situados nos Municípios
de Marmeleíro e Francisco Beltrâo,
no Estado do Paraná, compreendidos na área prioritária -de reforma
agrária de que tratam os Decretos
n. Os69.411, de 22 de outubro de 1971,
e 78.422, de 15 de setembro de 1976.
- Publicado no D.a. de 2.4.80 e retíficado no de 7.4.80
.
84.604 - Decreto -de 31 de março de
1980. - Declara de Interesse social.
para fins de desapropriação. imôveis rurais situados nos Municípios
de Guaraniaçu e Quedas do Iguaçu,
no Estado do Paraná. - Publicado
no D.a. de 2-4-80
84.605 - Decreto de 31 de março de
1980. - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para fins de reforma agrária, no Estado de Mato
Grosso e dá outras providências. Publicado no D.a. de 2.4.80
84.606 - Decreto de 31 de março de
1980. _. Declara de interesse social
para fins de desapropriação, imóveis rurais de, propriedade partícular, situados na área prioritária de
reforma agrária de que trata o Decreto n." 84.605, de 31 de março de
1980. Publicado no D.O. de
2.4.80

3

PÁGS.

'84.607 - Decreto de 31 de março de
1980. - Dispõe sobre provimento de
cargo privativo de Oficial Superior
de Quadros do Serviço de Saúde do
Exército. - Publicado no D.a. de
2.4.80 ............................7
84.608 - Decreto de 31 de março de
1980. - Crta Organização Militar no
Ministério do Exército e dá outras
providências. - Publicado no D.a.
de 2.4.80
8
84.609 - Decreto de 1. o de abril de
1980. - Altera o Decreto n. o 84.525,
de 3 de março de 1980. que dispõe
sobre os Cargos Privativos de
Oficial-General do Exército em tempo de paz. - Publicado no D.O. de
2.4.80
9
84.610 - Decreto de 1. o de abril de
1980. - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Crê 1.358.300.000.00 para reforce de dotação consignada no vigente. Orçamento. - Publicado no
D.
de 7.4.80
9
84.611 - Decreto de 1.0 de abril de
1980. - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Ors 220.000.000.00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no
D.a. de 7.4.80
10

a.

5

.6

84.612 - Decreto de 2 de abril de 1980.
- Altera o Regulamento dos Ser-viços Rodoviários Interestaduais e In-

IV
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PAGs.

PAGs.

ternacionais de Transporte Coletivo
de Passageiros, aprovado pelo Decreto n. o 68.961, de 20 de julho de
1971 e alterado pelos Decretos n.vs
71.984. de 23 de março de 1973 e
81.219, de 16 de janeiro de 1978. Publicado no D.a. de 8.4.80
11
84.613 - Decreto de 7 de abril de 1980
- Extingue a Comissão para Estudos e Análise da Formação e Carreira dos Oficiais e Praças da Marinha.
- Publicado no D.O. de 8.4.80 .....
12
84.614 - Decreto de 7 de abril de 1980
- Altera o artigo 6. o do Decreto n. o
77.455, de 19 de abril de 1976, que
dispõe sobre a transferência de alunos de estabelecimento de ensino suo
perior. - Publicado no D.a. de
9.4.80
".
12
84.615 - Decreto de 8 de abril de 1980
- Aprova o Aditamento ao Plano
Geral de Convocação para o Serviço
Militar Inicial nas Forças Armadas,
em 1981 (Decreto n. o 84.216, de 14 de
novembro de 1979). - Publicado no
D.O. de 10.4.80
13
84.616 - Decreto de 8 de abril de 1980
- Fixa a categoria e a precedência
da Medalha «Bartolomeu de Gusmão». - Publicado no D.a. de
10.4.80
".
13
84.617 - Decreto de 8 de abril de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, terreno
situado no Município de São José
dos Campos, Estado de São Paulo,
necessário ao Ministério da Aero·
náutica. - Publicado no D.a. de
10.4.80
".
14
84.618 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Abre ao Ministério dos 'I'ransportes o crédito suplementar no valor
de Cr$ 52.787.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
10.4.80
".
16
84.619 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Abre ao Ministério da Educação e
Cultura o crédito suplementar no
valor de Crs 29.180.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 10.4.80
17
84.620 - Decreto 'de 9 de abril de 1980
- Abre ao Ministério da Saúde o
crédito suplementar no valor de Crê

800.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 10.4.80 '"
84.621 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Abre à Justiça do Trabalho, em
favor do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região, o crédito suplementar no valor de Crê 235,000,00,
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. - Publicado
no D.O. de 10.4.80
84.622 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crê 167.210.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. a. de
10.4.80
84.623 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Abre a Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crs 1.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orça.
menta. - Publicado no D. a. de
10~W.................

84.624 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Promulga a Convenção Geral de
Cooperação Econômica, Comercial,
Técnica, Científica e Cultural
Brasil-Zaire. - Publicado no D. O.
de 10.4.80
84.625 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Dispensa a licitação na alienação
de terras públicas que menciona, e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 10.4.80 .... ',' .,........
84.626 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Cria, no Ministério da Aeronáutica, a Diretoria de Material Bélico da
Aeronáutica, altera dispositivos do
Decreto n. o 81.199, de 9 de janeiro de
1978 e dá outras providências. Publicado no D.O. de 11.4.80 .....
84.627 - Decreto de 9 de abril de 1980
Aprova o Regulamento do
Comando-Geral de Apoio e dá outras providências. - Publicado no
D.O. de 11.4.80
84.628 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Revoga o Decreto n. o 81.996, de 19
de julho de 1978. - Publicado no
D.O. de 11.4.80 .
.
84.629 - Decreto de 9 de abril- de 1980
_ Revoga o Decreto n. o 81.998, de 19
de julho de 1978. - Publicado no
D.O. de 11.4.80
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84.630 - Decreto de 9 de abril de 1980
- Revoga o Decreto n. o 68.648, de 21
de maio de 1971. - Publicado no
D.a. de 11A.80
25
84.631 - Decreto de 12 de abril de 1980
- Institui à «Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca» e o "Dia do
Bibliotecário". Publicado no D.a.
de 14.04.80 é Retificado no de
15.04.80
.26
84.632 - Decreto, de 11 de abril de
1980 - Dispõe sobre a composição
do Conselho Nacional de Política
Penitenciária, e altera redação do
item VII do artigo 3. o do Decreto n. o
76.387, de 2 de outubro de 1975. Publicado no D.a. de 14.04.80 e Retificado no de 15.04.80
27
84.633 - Decreto de 11 de abril de
1980. - Declara de utilidade pública
e interesse social, para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, àrea de terras
situada no Município de Gentio do
Ouro, Estado da Bahia, destinada à
implantação de uma barragem de regularização de sua bacia hidráulica.
Publicado no lJ. U. de 14.04.80 .....
28
84.634 - Decreto de 14 de abril de 1980
- Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados. Publicado no D.a. de 15.04.80
31
84.635 - Decreto de 15 de abril de 1980
- Considera prioritárias e de caráter urgente as obras de ampliação do
sistema viário de acesso ao Santuário N acionai de Nossa Senhora Aparecida. Publicado no D.a de
16.04.80.
31
84.636 - Decreto de 16 de abril de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de
terra com benfeitorias necessárias à
ampliação da Estação Transformadora de Distribuição de Aldeia Campista, da LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A., no Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no D.a. de
17.04.80
32
84.637 - Decreto de 16 de abril de 1980
- Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de17.04.80
33
84.638 - Decreto de 16 de abril de 1980
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- Aprova novo Estatuto para a
Fundação Nacional do Índio - FUNA!. Publicado no D.a. de 17.04.80
84.639 - Decreto de 17 de abril de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria Geral o crédito suplementar no
valor de Cr$ 250.000,000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no D. a.
de 18.04.80
84.640 - Decreto de 17 de abril de
1980 - Autoriza a Rede Ferroviária
Federal S.A. a criar subsidiária destinada a implantar e operar serviço
de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 18.04.80
84.641 - Decreto de 22 de abril de 1980
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Espinharas de Patos Limitada, e autoriza
transferência direta para a Fundação Cultural Nossa Senhora da
Guia, que passará a executar Serviços de Radiodifusão Sonora em Onda Média, de âmbito regional, na cidade de Patos, Estado da Paraíba.
Publicado no D.a de 23.04.80
84.642 - Decreto de 22 de abril de 1980
- Outorga concessão à Rádio Sociedade Vera Cruz Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onde média de âmbito regional, na cidade de Goíanésia. Estado de Goiás. - Publicado no D.a.
de 23.04.80
84.643 - Decreto de 22 de abril de 1980
- Autoriza a alienação de bens imóveis, pertencentes ao patrimônio da
Universidade Federal da Bahia e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 24.04.80
84.644 - Decreto de 23 de abril de 1980
- Altera o valor da Reserva de Contenção aprovada pelo Decreto n. o
84.295, de 10 de dezembro de 1979. Publicado uo DcO. de 24.04.80 .....
84.645 - Decreto de 23 de abril de 1980
- Outorga concessão à Rádio Maratan Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade
de Santana do Livramento. Estado
do .Río Grande do Sul. Publicado no
D.O. de 25.04.80
"
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84.652 .....,. Decreto de 23 de abril de 1980
84.646 - Decreto de 23 de abril de 1980
- Outorga concessão à Rádio Inte- Declara de interesse social; para
gracão de Carmo do Paranaíba
fins de desapropriação, imóvel rural
Ltda. para estabelecer- uma estação
denominado «Fazenda Saco do Belém», .situado no Município de Santa
de radiodifusão sonora em onda méQuitéria, Estado do Ceará, comdia de âmbito regional, na cidade de
preendído na área prioritária de que
Carmo do' Paranaíba, Estado de Mitratam os Decretos p..os 60.465/67,
nas Gerais'."'·Publicado no D.a. de
61.106/67. 68.085/71. 75.147/74 e
43
25.04.80 ..... ' ••..... ' .. . . . . . . . . . . . . .
82.884/78. Publicado no D.a. de
84.647 -Decreto de 23 de abril de 1980
25.04.80
48
- Autoriza o funcionamento dahabilitação'~-'Mágistério ..' para
Pré·
84.653 - Decreto de 23 de abril de 1980
Escola, na Universidade Metodista
- Declara de utilidade pública, pade Piracicaba, Estado .de São Paulo.
ra fins de desapropriação, áreas de
Publicado no D.O. de ~5.04.80
44
terras com benfeitorias situadas' nos
84.648 - Decreto de 23 de abril de 1980
lugares denominados, respectiva- Autoriza o funcionamento do curmente, Fazenda Cataratas e Fazenso de Direito da Faculdade de Direida Itapiry, integrantes do perímetro
to de Joinville, Estado de Santa Caabrangido pelo Decreto n. ° 1.035, de
tarina. Publicado no D.a. de
10.01.1939 que criou o Parque N acío25.04.80
45
naI do Iguaçu, no Estado do Paraná.
Publicado no D.a. de 25.04.80 .....
49
84.649 - Decreto de 23 de abril de 1980
- Declara de interesse social, para
84.654 - Decreto de 28 de abril de 1980
fins de desapropriação, imóvel rural
- Concede à Agência Especial de
situado no Município de Aracoiaba,
Financiamento Industrial - FINAEstado do Ceará, compreendido na
ME autorização para proceder a auárea prioritária de reforma agrária
menta do seu capital social. Publicade que trata o Decreto n. o 60.465, de
do no !J.O. de 30.04.80
51
14.3.67, com prazo de intervenção
84.655 - Decreto de 28 de abril de 1980
governamental
sucessivamente
- Autoriza o aumento do Capital da
prorrogado para até 31.12.83. PubliLight - Serviços de Eletricidade
cado no Ir.O, de 25.04.80
45
SI A. Publicado no D.a. de
84.650 - Decreto de 23 de abril de 1980
30.04.80
52
- Declara de interesse social, para
84.656
Decreto
de
28
de
abril
de
1980
fins de desapropriação, imóveis ru- Concede à Petrobrás Fertilizanrais situados no Município de Pates SI A. - Petrofértil autorização
rambu, no Estado do Ceará, compara proceder ao aumento do limite
preendidos na área prioritária de rede seu capital Social. Publicado no
forma agrária fixada pelo Decreto
!J.O. de 30.04.80
52
n. o 60.465, de 14 de março de 1967,
com prazo de intervenção governa84.657 - Decreto de 28 de abril de 1980
mental sucessivamente prorrogado
- Declara de utilidade pública, paaté a data de 31 de dezembro de
ra fins de constituição de servidão
1983. Publicado no D.a. de
administrativa, faixa de terra desti25.04.80
.46
nada à passagem de linha de transmissão da LIGHT - Serviços de
84.651 - Decreto de 23 de abril de 1980
Eletricidade S.A., no Estado do Rio
- Declara de interesse social, para
de Janeiro. - Publicado no D.a. de
fins -e desapropríação, o imóvel ru30.04.80
53
ral ...... renomínado SIUPÉ, situado
nos i1unicípios de São Gonçalo do
84.658 - Decreto de 28 de abril de 1980
Amarante e Paracuru, no Estado do
- Declara de utilidade pública, paCeará, compreendido na área priora fins de desapropriação, àrea de
ritária de reforma agrária de que
terra necessária à implantação 'da
tratam os Decretos ns s 60.465/67,
subestação de Aguaí, da CESP 61.108/67, 68.085/71, 75.147/74 e
Companhia Energética 'de São Pau-82.884/78. Publicado no D.a. de
lo, no Estado de São Paulo. Publica25.04.80.
....•.......... .
47
do no D. o. de 30.04.80 .. . . . . . . . . . . .
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84.659 - Decreto de 28de abril de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.a. de
30.04.80
84.660 - Decreto de 28 de abril de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da ·CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.a. de
30.04.80
84.661 - Decreto de 28 de abril de 1980
- Outorga concessão à Rádio Central Missioneira Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D.O. de 30.04.80 .....
84.662 - Decreto de 28 de abril de 1980
- Outorga concessão à RÁDIO
ITAPECURU
DE
COLINAS
LTDA., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade
de Colinas, Estado do Maranhão. Publicado no D.a. de 30-04-80 .....
84.663 - Decreto de 28 de abril de 1980
- Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios de
Niterói e Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro Município de Guarujá, Estado de São Paulo e Município
de Itamaracá e Recife, Estado de
Pernambuco. -. Publicado no D.a.
de 30·04·80.
84.664 ..:... Decreto de 28 de abril de 1980
- Concede à Companhia Brasileira
do Cobre - CBC autorização para
proceder a aumento do seu capital
social. - Publicado no D.a. de 3004·80.
84.665 - Decreto de 28 de abril de
1980. - Concede à Caraíba Metais
SI A Indústria e Comércio autorização para proceder a aumento do seu
capital social. - Publicado no D.a.
de 30·04·80.
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84.666 - Decreto de 28 de abril de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
distribuição da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. CEMIG, no
Estado de Minas Gerais. Publicado
no D.a. de 30-04-80.
84.667 - Decreto de 28 de abril de
1980. - Outorga concessão à RADIO POTY LTDA. para estabelecer
uma estação de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional,
na cidade de Teresina, Estado do
Piauí. Publicado no D.a. de 30-04·80
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64
84.668 - Decreto de 28 de abril de
1980. - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Universidade
Federal de Goiás - Rádio Universitária, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Publicado no
D.O. de 30·04·80
.

84.669 - Decreto de 29 de abril de
1980. - Regulamento o instituto da
progressão funcional a que se referem a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-Lei n? 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, e dá outras providências. Publicado no
59
D. O. de 30·04·80. .
.
84.670 - Decreto de 29 de abril de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
áreas de terra, com as respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do "Distrito de Irrigação do
Arroio Chasqueiro", no Município
de Arroio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.a.
60
de 02·05·80. .
.
84.671 - Decreto de 29 de abril de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Ora 119.472.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orça61
mento. Publicado no D.a. de 02-0580
.
84.672 - Decreto de 29 de abril de 1980
- Dispõe sobre Õrgâos Autonômos
do' Ministério do Exército, com autonomia administrativa e financeira
assegurada pelo Decreto n? 73.605,
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de 08 de fevereiro de 1974, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 02-05-80.
84.673 - Decreto de 29 de abril de
1980. - Dá nova redação a dispositivo do Decreto n? • -:-.919, de 25 de junho de 1976, que regulamenta a Lei
n? 6.265, de 19 de novembro de 1975,
Lei do Ensino do Exército. Publicado no D.a. de 02-05-80. "
84.674 - Decreto de 30 de abril de
1980.
Fixa novos níveis de
salário-mínimo para todo o território nacional. Publicado no D.a. de
03-05-80
84.675 - Decreto de 30 de abril de
1980. - Fixa o coeficiente de atualização monetária previsto na Lei n?
6.205, de 29 de abril de 1975, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 02-05-80
84.676 - Decreto de 30 de abril de
1980. - Dispõe sobre o cargo de Presidente da Comissão de Desportos
da Marinha. Publicado no D.O. de
02-05-80
84.677 - Decreto de 30 de abril de 1980
~ Dispõe sobre a criação do Programa Especial de Apoio às Populações
Pobres das Zonas Canavieiras do
Nordeste. Publicado no D.O. de 0205-80
84.678 - Decreto de 30 de abril de
1980. - Autoriza o funcionamento
da Faculdade de Direito de Umuarama, no Estado do Paraná. Publicado
no D.O. de 02-05·80
84.679 - Decreto de 30 de abril de
1980. - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração da Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas de
Umuarama, Estado do Paraná. Publicado no D.O. de 02-05-80
84.680 - Decreto de 02 de maio de
1980. - Outorga à Companhia Paranaense de Energia - COPEL concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
rio Iguaçu, nos Municípios de Capitão Leônídas Marques, Salto do
Lontra e Realeza, Estado do Paraná. Publicado no D.O. de 05-05-80 ..
84.681 - Decreto de 05 de maio de
1980. - Declara luto oficial. Publicado no D.O. de 06-05-80 .... .•.....
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84.682 - Decreto de 05 de maio de
1980. - Dispõe sobre aumento do
capital do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.
Publicado no D.O. de 06-05-80 ..
84.683 - Decreto de 05 de maio de
1980. - Declara de interesse social,
para fins de desaproprtacão, imóvel
rural de propriedade particular, situado na área prioritária de reforma
agrária, de que trata o Decreto n?
84.523, de 3 de março de 1980. Publicado no D.O. de 06-05-80
84.684 - Decreto de 05 de maio de
1980. - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, imóveis rurais de propriedade particular, situados na área prioritária de
reforma agrária, de que trata o Decreto n? 84.523, de 3 de março de
1980. Publicado no D.O. de 06-05·
80.
84.685 - Decreto de 06 de maio de
1980. - Regulamenta a Lei n? 6.746,
de 10 de dezembro de 1979, que trata
do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
07-05·80.
84.686 - Decreto de 06 de maio de
1980. - Concede à Fertilizantes Vale do Rio Grande SI A - VALEFÉRTIL, autorização para proceder
ao aumento do limite de seu Capital
Social. Publicado no D.O. de 08-0580.
84.687 - Decreto de 06 de maio de
1980. - Concede à Petrobrás Mineração S.A. - PETROMISA, autorização para proceder ao aumento do
limite de seu Capital Social. Publicado no D.O. de 08-05-80.
84.688 - Decreto de 06 de maio de
1980. - Concede ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico BNDE autorização para proceder a
aumento do seu Capital Social. Pu.
blicado no D.O. de 08-05-80.
84.689 - Decreto de 06 de maio de
1980. - Cancela autorização para
funcionamento no Brasil da Companhia Adriática de Seguros. Publicado no D.O. de 08-05-80.
84.690 - Decreto de 06 de maio de
1980. - Autoriza a transferência para o patrimônio do Departamento
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Nacional de Obras Contra as Secas
dos imóveis que menciona, aituados
em Montes Claros, Estado de Minas
Gerais. Publicado no D.a. de 08-0580
,. 103
84.691 - Decreto de 09 de maio de
1980. - Concede à DIGIBRÃS Empresa Digital Brasileira S.A. autorização para promover o aumento
do seu capital. Publicado no D. a. de
12-05-80.
104
84.692 - Decreto de 12 de maio de
1980. - Concede ao Banco Nacional
de Crédito Cooperativo S.A.
BNCC autorização para proceder ao
aumento de seu Capital Social. Publicado no D.a. de 13-05-80.
104
84.693 - Decreto de 12 de maio de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação
áreas de terra necessária à implan:
tação da subestação Ipuã, da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 13-05-80. '"
105
84.694 - Decreto de 12 de maio de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.a. de
13-05-80.
106
84.695 - Decreto de 12 de maio de
1980. - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Ciências Sociais e de
Pedagogia, das Faculdades Integradas Colégio Moderno, com sede em
Belém, Estado do Pará. Publicado
no D.a. de 13-05-80.
108
84.696 - Decreto de 12 de maio de
1980. - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Administração, de
Ciências Contábeis e de Economia
do Centro de Ensino Superior de
Rondônia. em Porto Velho, 'I'errltório Federal de Rondônia. Publicado
no D.a. de 13-05-80.
108
84.697 - Decreto de 13 de maio de
1980. - Autoriza GIOVANNI BUCCI e FRANCO SARTORI, de nacionalidade italiana, a adquirirem Imó-veís rurais. Publicado no D.a. de
109
14-05-80 e Retificado no de 15-05-80.
84.698 - Decreto de 13 de maio de

1980. - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação
área de terra com benfeitorias neeessária à ampliação da Estação 'I'ransformadora de Distribuição Campo
Marte da LIG HT - Serviços de Eletricidade S.A., no Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no D.a. de 14-0580.
84.699 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Abre o Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê
150.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 14-05-80.
84.700 - Decreto de 13 de maio de
1980. - Altera disposições do Decreto n? 84.052, de 03 de outubro de
1979, que regulamenta a concessâo
da Gratificação de Produtividade
aos funcionários incluídos na Categoria Funcional de Fiscal de Tributos Federais do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, código
TAF-600. Publicado no D.a. de 1405-80.
84.701 - Decreto de 13 de maio de
1980. - Institui o Certificado de Regularidade J urfdico- Fiscal nas licitações promovidas na Administração Federal Direta e Indireta, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 14-05-80
_. .. . ..
84.702 - Decreto de 13 de maio de
1980. - Simplifica a prova de quitação de tributos, contribuições, an'uidades e outros encargos, e restringe
a exigência de certidões no âmbito
da Administração FederaL Publicado no D.a. de 14-05-80.
84.703 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Abre ao Orçamento da União, em
favor do Senado Federal e Encargos
Gerais da União - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar de Crê
160.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
14/05/80. .
_. . . .
84.704 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Abre a Encargos Gerais da União
- Recursos sob Supervisão da Se-
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cretaria de Planejamento da Presídência da República, o crédito suplementar de Cr$ 27.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 14/5/80.
84.705 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor. de Crg 836.000.000,00,
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 14/5/80 e retificado no de
15/05/80 e 4/06/80.
84.706 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crê 4.300.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
14/5/80 e retificado no de 15/05/80.
84.707 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Ors 275.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 14/5/80.
84.708 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Educadora Palmares de Alagoas Limitada, e
autoriza transferência direta para a
Fundação Rádio Educadora Palmares de Alagoas que passará a executar Serviço de Radiodifusão Sonora
em Onda Média de âmbito regional,
na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Publicado
no
D.a. de
14/5/80.
84.709 - Decreto de 13 de maio de 1980
- Revoga o artigo 3. o do Decreto
n. o 82.476, de 1978, e o Decreto n. o
84.300, de 1979. Publicado no D.a.
de 14/5/80 e retificado no de
16/5/80.
84.710 - Decreto de 14 de maio de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Ors 89.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
15/05/80.
84.711 - Decreto de 14 de maio de 1980
- Fixa o preço mínimo básico para
financiamento e/ou aquisição de
alho curado e alho seco no campo alho «meia cura» - para a safra
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1980/81 em todo o território nacional. Publicado no n.o. de 15/05/80.
84.712 - Decreto de 16 de maio de 1980
- Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA a doar o imóvel que meneiona. Publicado no D.a. de 19/05/80.
84.713 - Decreto de 16 de maio de 1980
- Dispensa a licitação na alienação
de terras devolutas da União que
menciona, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 19/05/80. ....
84.714 - Decreto de 19 de maio de 1980
-'-.- Torna pública a denúncia, pela
República Oriental do Uruguai, do
Convênio Interamericano de Sanidade Vegetal, de 16 de setembro de
1965.
Publicado
no
D.a. de
21/05/80.
84.715 - Decreto de 19 de maio de 1980
- Torna pública a denúncia, pelo
Governo da República Argentina,
do Convênio Interamerlcano de Sanidade Vegetal, de 16 de setembro
de 1965. Publicado no D.a. de
21/05/80. .
"'..............
84.716 - Decreto de 19 de maio de 1980
- Delega competência para nomeação das autoridades que menciona e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 21/05/80.
84.717 - Decreto de 19 de maio de 1980
- Concede à Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil, autorização
para proceder ao aumento do limite
de seu Capital Social. Publicado no
D.O. de 21/05/80.
84.718 - Decreto de 20 de maio de 1980
- Concede à Companhia Brasileira
de Alimentos - Cabal. autorização
para proceder ao aumento de seu
Capital Social. Publicado no D.a.
de 21/05/80.
84.719 - Decreto de. 20 de maio de 1980
- Dá nova redação ao art. 3. o do
Decreto n. o 74.557, de 12 de setembro de 1974, que cria a Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar (CIRM). Publicado no Is.O, de
21/05/80.
84.720 - Decreto de 20 de maio de 1980
Autoriza o funcionamento do
Curso de Engenharia de Alimentos
da Faculdade de Ciências da Fundação Educacional de Barretos. Publicado no D.a. de 22/05/80.
84.721 - Decreto de 20 de maio de 1980
- Autoriza o funcionamento do curso de Pedagogia da Faculdade de
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Educação, em Sobral, Estado do
Ceará. Publicado no D.O. de
22/05/80
.
84.722 - Decreto de 21 de maio de 1980
- Outorga concessão à Rádio Difusara Pr-incesa do Sul Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Cachoeiro
do Itapemir-im, Estado do Espírito
Santo. Publicado no D.a. de
22/05/80
.
84.723 - Decreto de 21 de maio de 1980
- Declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação pela
Empresa de Portos do Brasil S/A Portobrás, de áreas de terras situadas no município de Cachoeira do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D.a. de 22/05/80...
84.724 - Decreto de 22 de maio de 1980
- Dispõe sobre a contratação para o
desempenho das atividades de assessoramento superior aos Ministros de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, de que trata o
Capítulo IV, Título XI, do Decretolei n. o 200, de 1967, e dá outras pro·
vldências. Publicado no D.a. de
23/05/80
.
84.725 - Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre às Justiças Eleitoral e do
Trabalho, em favor dos Tribunais
Regionais Eleitoral do Paraná e do
Trabalho da 4~ Região, o crédito suplementar de Crê 780.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 26/05/80. .
.
84.726 - Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério da Aeronáutica
o crédito suplementar no valor de
Crs 119.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D_O. de
26/05/80
.
84.727 - Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Crê 150.000_000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 26/05/80. .
.
84.728 -Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplemen-

PAGS.

tar de Crê 50.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente
137
Orçamento. Publicado no D.a. de
26/05/80.
84.729 - Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre ao Ministério da Justiça em
favor de Diversas Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no
valor de Crê 1.265.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
137
de 26/05/80.
84.730 - Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre ao Ministério da Saúde o
crédito suplementar no valor de c-s
10.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
26/05/80.
138 84.731 - Decreto de 23 de maio de 1980
- Abre ao Ministério da Educação e
Cultura em favor de diversas Unidades o crédito suplementar no valor
de Crê 17.295.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
26/05/80.
84.732 ~ Decreto de 23 demaiode1980
- Abre ao subanexo Encargos Pre143
videnciários da União o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
14.928.210.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
26/05/80.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
84.733 - Decreto de 26 de maio de 1980
- Autoriza o funcionamento do curo
so de Direito da Faculdade de Direi144
to Tiradentes, em Aracaju, Estado
de Sergipe. Publicado no D.O. de
27/05/80.
84.734 - Decreto de 24 de maio de 1980
- Cria a Embaixada do Brasil em
São Vicente e Granadinas. Publicado no D. O. de 27/05/80.
84.735 - Decreto de 26 de maio de 1980
- Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências, do Centro de Es144
tudos Superiores do Estado do Pará. Publicado no D.O, de 27/05/80...
84.736 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Torna pública a denúncia, pelo
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, do Ajuste para a
l45
Entrega de Marujos Desertores de
Navios Mercantes, firmado no Rio
de Janeiro em 30 de julho de 1888.
Publicado no D.O. de 28/05/80
.
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84.737 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Cria, no Ministério das Relações
Exteriores. a Comissão Brasileira
cara o Programa Hidrológico Internacional (PHI), e dá outras providências. Publicado no D.a. de
28/05/80.
152
84.738 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Altera os Decretos TI.OS 69.117, de
24 de agosto de 1971, e 71.231, de 10
de outubro de 1972, e dá outras providências. Publicado no D.a. de
28/05/80.

153

84.739 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
D.O. de 28/05/80.
154

84.740 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinadas à passagem de linhas de
transmissão da Centrais Elétricas
de Goiás S.A. CELO, no Estado de
Goiás. Publicado no D.O. de
28/05/80.
156
84.741 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A. - CELESC,
no Estado de Santa Catarina. - Publicado no D.O. de 28/05/80.
157
84.742 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crê 34.183.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
29/05/80.
159
84.743 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
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o crédito suplementar no valor de
Crê 59.901.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
29/05/80.
159
84.744 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Abre ao Ministério da Justiça em
favor do Departamento de Imprensa
Nacional o crédito suplementar no
valor de Crê 40.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no v igente Orçamento. Publicado no D.a.
de 29/05/80.
160
84.745 - Decreto de 27 de maio de 1980
- Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Crê 30.000.000,00 para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 29/05/80.
161
84.746 - Decreto de 27 de maio de 1980
0
- Revoga o artigo 2. do Decreto
n." 73.544, de 23 de janeiro de 1974,
que aprova o Regulamento dos Parques de Material Aeronáutico. Publicado no D.O. de 29/05/80.
162
84.747 - Decreto de 28 de maio
de 1980 - Dispõe sobre concessão
tarifária outorgada pelo Brasil, à
Bolívia que passa a fazer parte integrante da Lista de Vantagens NãoExtensivas
negociada
com
a
Bolívia, dentro da sistemática prevista no Capítulo VIII do Tratado
de Montevidéu. Publicado no D.a.
de 29/05/80. ....
...........
162
84.748 - Decreto de 28 de maio de
1980. Autoriza o funcionamento do
curso de Arquitetura e Urbanismo
do Centro de Estudos Superiores do
Estado do Pará. - Publicado no
D.O. de 30·5·80
163
84.749 - Decreto de 28 de maio de
1980. - Autoriza o funcionamento
do curso de Engenharia, do Centro
de Estudos Superiores do Estado do
Pará, Belém, Estado do Pará. - Publicado no D. o. de 30·5·80.
164
84.750 - Decreto de 28 de maio de
1980. - Altera a composição do
Conselho Nacional de Política Penitenciária. - Publicado no D. O. de
30-05-80.
165
84.751 - Decreto de 28 de maio de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
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destinada à passagem de linha de
transmissão de FURNAS - Centrais Elétricas S. A .• nos Estados do
Paraná e São Paulo. - Publicado no
D. O. de 30-05-80.
165
84.752 - Decreto de 28 de maio de
1980 - Declara de utilidade pública.
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA,
no Estado do Espírito Santo. - Publicado no D. O. de 30-5-80 . . _.....
167
84.753 - Decreto de 28 de maio de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituíçãc de servidão administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linhas
de transmissão da Espírito Santo
Centrais Elétricas S. A. - ESCELSA, no Estado do Espírito Santo. Publicado no D. O. de 30-05-80. .... 168
84.754 - Decreto de 28 de maio de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco
CHESF, no Estado do Maranhão. Publicado no D.O. de 30-05-80.
169
84.755 - Decreto de 29 de maio de
1980. - Regulamenta o artigo 6. o do
Decreto-Lei n." 1.691, de 2 de agosto
de 1979, e dá outras providências. Publicado no D. O. de 30-05/80. ..
171
84.756 - Decreto de 29 de maio de
1980. - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, imóvel
situado em Manaus, Estado do
Amazonas, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de
02/06/80
172
84.757 - Decreto de 30 de maio de
1980. - Cria a Embaixada do Brasil
em Salisbury, República do Zlmbébue ..- Publicado no D. O. de 02-0680.
173
84.758 - Decreto de 02 de junho de
1980. - Autoriza o funcionamento
das habilitações em Supervisão Escolar e em Orientação Educacional,
da Faculdade de Filosofia. Ciências

e Letras de Itapetinínga, Estado de
São Paulo. - Publicado no D. O. de
04-6-80.
174
84.759 - Decreto de 02 de junho de
1980 - Outorga concessão à TV Rádio Tropical de Lábrea Ltda. para
estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Labrea,
Estado do Amazonas. - Publicado
no D. O. de 04-06-80
174
84.760 - Decreto de 02 de junho de
1980 - Abre ao Orçamento da União
em favor do Tribunal Federal de Recursos. o crédito suplementar de Crê
90.418.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O, de 0406/80 e retificado no de 09-06-80. ... 175
84.761- Decreto de 02 de junho de
1980. - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. - Publicado no D. O.
de 04-06-80.
..........
176
84.762 - Decreto de 02 de junho de
1980. - Abre à Justiça Eleitoral, em
favor I ...... Tribunal Superior Eleitoral
e 'I'rib iais Regionais Eleitorais, o
crédito suplementar no valor de Crê
35.008.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 04176
06-80 e retificado no de 09-06-80. '"
84.763 - Decreto de 03 de junho de
1980. - Altera a redação do artigo
2. o do Regulamento aprovado pelo
Decreto n , o 58.984, de 3 de agosto de
1966. - Publicado no D. O. de 04-0680.
177
84.764 - Decreto de 03 de junho de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Crê 10.750.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. o. de 04-06-80.
178
84.765 - Decreto de 03 de junho de
1980. - Abre à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no valor
de Crê 520.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. - Publicado no D. O.
de 04-06-80. . _
__ . . . . . . . . . .. 178
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84.766 - Decreto de 04 de junho de
1980. - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Administração e de
Ciências Contábeis da Faculdade de
Administração e Ciências Contábeis
de Arapongas, Estado do Paraná. Publicado no D. O. de 06-06-80..... 179
84.767 - Decreto de 04 de junho de
1980. - Altera o valor do capital da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT. - Publicado no
D. O. de 06-06-S0. .
_
_. .. lS0
84.768 - Decreto de 04 de junho de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no
Estado de São Paulo. - Publicado
no D. O. de 06-06·80.
84.769 - Decreto de 04 de junho de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
do Sul do Brasil S.A. - ELETRUSUL, no Estado de Santa Catarina.
- Publicado no D. O. de 06-06-80.
84.770 - Decreto de 04 de junho de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmiulo da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELHA, no Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 06-06-80. ....
84.7.71 - Decreto de 04 de junho de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação pela
NUCLEBRAs, as áreas que menciona. - Publicado no D. O. de 06-06SO
_
_... ..
84.772 - Decreto de 06 de junho de
1980. - Revoga o Decreto n.v 66.251,
de 23 de fevereiro de 1970, que aprova o Regulamento da Diretoria do
Pessoal Civil da Marinha (DPCvM).
- Publicado no D. O. de 09-06-80.
84.773 - Decreto de 06 de junho de
1980. - Promulga o Acordo Relativo
às Cartas com Valor Declarado e o
Acordo Relativo às Encomendas
Postais. - Publicado no D. O. de
11-06-S0
_
_. _....

181

182

183

185
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84.774 - Decreto de 06 de junho de
1980. - Promulga o Segundo Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal, o Regulamento Geral da União Postal Universal e a Convenção Postal Universal. - Publicado no D. O. de' 11-06SO
_
_.... 188
84.775 - Decreto de 09 de junho de
1980. - Adapta o Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz. vinculada ao
Ministério da Saúde, às disposições
da Lei 6.733, de 4 de dezembro de
1979. - Publicado no D. O. de 10·06SO
_
_.
189
84.776 - Decreto de 09 de junho de
1980. - Adapta o Estatuto da Fundação Serviços de Saúde Pública,
vinculada ao Ministério da Saúde,
às disposições da Lei n." 6.733, de 4
de dezembro de 1979. - Publicado
no D. O. de 10-06-80.
189
84.777 - Decreto de 09 de junho de
1980. - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Guajará-Mirim,
Território Federal de Rondônia. Publicado no D. O. de 10-06-80. ....

190

84.778 - Decreto de 09 de junho de
1980. - Outorga concessão à Rádio
Auriverde de Pitanga Ltda., para
estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Pitanga,
Estado do Paraná. - Publicado no
D. O. de 10-06-S0. _.... _..... _.....

191

84.779 - Decreto de 09 de junho de
1980. - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que
menciona, situados nos Municípios
do Rio de Janeiro e Niterói, Estado
do Rio de Janeiro, Recife, Estado de
Pernambuco e Guaruiá, Estado de
São Paulo. - Publicado no D. O. de
10_06-S0. _
_
_...

192

84.780 - Decreto de 09 de junho de
1980. - Altera o Decreto n.v 79.031,
de 23 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o Regulamento do EstadoMaior das Forças Armadas, e dá outras providências. - Publicado no
D. O. de 11-06-S0. .. __ ... _. _. . . . . . .
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84.781 - Decreto de 11 de junho de
1980. - Revoga o Decreto n. o 76.687,
de 27 de novembro de 1975, que
aprova o Regulamento do Centro de
Educação Física «Almirante Adalberto Nunes» - CEFAN). Publicado no D. O. de 11-06-80
84.782 - Decreto de 01 de junho de
1980. - Concede dispensa de ponto
aos servidores civis da União que
partícíparem das operações da Fundação Projeto Rondon e dá outras
providências. - Publicado no D. O.
de 11-06-80 e retificado no de 12·0680.
84.783 - Decreto de 12 de junho de
1980. - Abre ao Governo do Distri·
to Federal o crédito suplementar no
valor de Crã 77.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 13·06-80.
84.784 - Decreto de 12 de junho de
1980. - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Administração, de
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, das Faculdades Reunidas
de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas, Estado do Paraná. - Publicado no D. O. de 13-06-80.

193

194

195

196

84.785 - Decreto de 12 de junho de
1980. - Autoriza o funcionamento
das habilitações de Tradutor e de
Intérprete, no curso de Letras das
Faculdades Metropolitanas Unidas
- Associação Educacional,. em São
Paulo, Estado de São .Paulo. - Publicado no D. O. de 13-06-80.
196
84.786 - Decreto de 12 de junho de
1980. - Autoriza a transferência da
sub-rogação das obrigações, instituídas pelo Decreto-lei n. o 5.123, de
21 de dezembro de 1942. - Publicado no D. O. de 13-06-80.
197
84.787 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Suspende o expediente nas
órgãos e entidades da Administração Federal, por ocasião da visita
de Sua Santidade o Papa João Paulo
11. - Publicado no D. O. de 17-0680
_.......... 198
84.788 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Delega competência ao Ministro .de Estado das Relações Exte-

riores para aprovar e modificar normas reguladoras das atividadesconsulares brasileiras. - Publicado no
D. O. de 17-06-80.
84.789 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Dispõe sobre a inclusão, por
transposição, na Categoria Funcional de Agente de Saúde Pública, do
Grupo-Saúde Pública, código: 8P1700 ou LT-SP·1700, e dá outras-providências. - Publicado no D. O. de
17-06-80.

198

199

84.790 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Renova por 15 (quinze) anos
a concessão outorgada à Fundação
Casper Líbero, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 17-06-80.
20'0
84.791 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Autoriza o funcionamento
do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Estudos Superiores
de Londrina, Estado do Parané.L-Publicado no D. O. de 17-06·80 . . . ,. 201
84.792 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria-Geral o
crédito suplementar no valor de Crê
31.525.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 17-06-80.

202

84.793 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 50.000.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. Publicado no
D. O. de 17·06/80.

203

84.794 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre aos Ministérios da
Previdência e Assistência Social e
da Saúde
crédito suplementar no
valor de Cl't 36.000.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 17-06-80.

204

84.795 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crs 95.000.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no D, O,
de 17-06-80. .
_ 204
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84.796 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê 37.235.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. - Publicado no D. O.
de 17-06-80.
84.797 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 20.090.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 17-06-80.
.
"
84.798 - Decreto de 16 de junho de
1980. - Abre ao Senado Federal, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o credito suplementar no
valor de Crê 441.600.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 17-06-80.
84.799 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê 381.690.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D. O. de 18-06-80.
84.800 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria-Geral o
crédito suplementar no valor de Crê
300.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 18-06-80.
84.801 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre ao Governo do Distrito Federal o crédito suplementar no
valor de Crê 627.300.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 18-06-80.

205

206

207

207

208

209

84.802 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de Crê 790.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 18-06-80.
210
84.803 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crs 3.160.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente

PAGS.

Orçamento. - Publicado no D. O.
de 18-06-80 e retificado no de 19-0680.
210
84.804 - Decreto, de 17 de junho de
1980. - Abre à Presidência da Re·
pública o crédito suplementar no valor de Crê 29.850.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. - Publicado no D. O.
de 18-06-80 e retificado no de 19·0680.
211
84.805 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 28.000.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D. O. de
18-06-80
212
84.806 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Cr$ 101.343.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 18-06-80.
212
84.807 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Altera dispositivos do Decreto n. o 76.596, de 14· de novembro
de 1975, que aprovou o Regulamento
da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais.
Publicado no
D.O. de 19-06-80.
213
84.808 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Outorga concessão à Rádio
do Grande Rio Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Petrolína, Estado de Pernambuco. - Publicado no
D. 0_ de 19-06-80. . .. _.....
84.809 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Autoriza a transferência direta para a Hidros Comunicações
Ltda., da concessão outorgada à Rádio Iracema de Fortaleza S. A., para
execução de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, de âmbito
regional. na cidade de Sobral. Estado do Ceará. - Publicado no D. O.
de 19-06-80.
84.810 - Decreto de 17 de junho de
1980. - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito re-

214

215

INDICE

gíonal, na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo. - Publicado
no D. O. de 19-06-80.
84.811 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Abre à Justiça Militar, em
favor das Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor
de Crê 4.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 19·
06.80.
84.812 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas Unidades
Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Crê 75.585.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado
no D. O. de 19-06-80.
84.813 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Abre à Justiça Federal da l~
Instância, o crédito suplementar no
valor de Crê 209.000.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 19,06·80
84.814 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria de Assuntos Culturais o crédito suplementar no valor de Crê
6.550.000.00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 19-06-80.
84.815 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Secreta·
ria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crê 206.800.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no D. O.
de 19·06-80 e retificado no de 20"-0680.

216

217

217

218

219

220

84.816 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Abre à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios em favor
do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal o crédito suplementar no
valor, de Crê 41.347.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 19·06·80.
220
84.817 - Decreto de 18 de junho de
1980. - Dispõe sobre a realização de
despesa de pessoal em órgãos e entd-

XVII

dades da Administração Federal.
bem como em Fundações instituídas
e mantidas pela União. - Publicado
no D. O. de 19-06-80.
84.818 - Decreto de 20 de junho de
1980. - Aprova as Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração
Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armadas para o Segundo Semestre de
1980. - Publicado no D. O. de 23-0680.
84.819 - Decreto de 20 de junho de
1980. - Promulga o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria. - Publicado no
D.O. de 23·06·80.

221

223

224

84.820 - Decreto de 23 de junho de
1980 - Concede à PETROBRÁS Comércio Internacional S.A. - IN·
TERBRÁS, autorização para preceder ao aumento do limite de seu capital social. Publicado no D.a. de
24.6.80
.
84.821 - Decreto' de 23 de junho de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército e do Território Federal de
Fernando de N aranha o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
6.000.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
24.6.80
225
84.822 - Decreto de 23 de junho de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 600.000.000.00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 24.6.80
226
84.'823 - .Jecreto. de 23 de junho de
1980. - Abre aó Ministério da Agricultura em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
350.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 24.6.80
e Retificado no de 26.6.80
226
84.824 - Decreto' de 23 de junho de
1980. - Abre ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria-

XVIII

A '1'08 DO PODER EXECUTIVO
PÁGS.

PAGS.

reassentamento de colonos localizados na Reserva Indígena de Parabubure, Estado de Mato Grosso. Publicado no D.O. de 25.6.80
84.833 - Decreto de 24 de junho de
1980. - Autoriza o aumento do capital da Companhia de Eletricidade do
Amapá - CEA. Publicado no D.O.
de 25.6.80
84.834 - Decreto de 24 de junho de
1980. - Autoriza o aumento do capital da Companhia de Agua e Esgoto
do Amapá - CAESA. Publicado no
D.O. de 25.6.80
84.835 - Decreto? de 24 de junho de
1980 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Crs 958.800.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
25.6.80
84.836 c-:-- Decreto de 24 de junho de
1980.
Estabelece área de proteção
para fonte de água mineral. Publíca-.
do no D.O. de 26.6.80-. ..... ... ... .
84.837 - Decreto de 24 de junho de
1980.- Declara de utilidade públi~:~~%to. Pu~.l~~~~~.. ~.~. ~:~.• ~e 229
ca, para fins de desapropriação,
84.828 - Decreto. de 23 de junhodé
área de terra necessária à implanta1980. Altera o Art. Lodo' Decreto
ção da subestação Morro Azul, da
n." 76.311, de 19 de setembro de
Companhia Paulista de Força e Luz
1975, que dispõe sobre intervenção
- CPFL, no Estado de São Paulo.
em área indígena no Território FedePublicado no D.O. de 26.6.80
.
ral de Roraima. Publicado no D.O.
84.838 - Decreto de 24 de junho de
de 25.6.80 ... , ... _.. ..... .... .. . .. 230
1980. - Declara de utilidade públi84.829 - Decreto de 24 de junho de
ca, para fins de constituição de ser1980. - Reduz aliquota do IPI incividão administrativa, faixa de terra
dente sobre o produto quemencio- 231
destinada à passagem de linha de
na. Publicado no D.O. de 25.6.80 .. '
transmissão da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA,
84.830 - Decreto de 24 de junho de
no Estado do Espírito Santo. Publi·
1980. - Revoga o Decreto n. o 19.338,
cado no D.O. de 26.6.80
de 16 de setembro de 1930, que concedeu à empresa E.C. de Witt &
84.839 - Decreto de 24 de junho de
Company Límíted, autorização para
1980. Outorga à Companhia de Elefuncionar na República Federativa
tricidade do Estado da Bahia do Brasil. Publicado no D.O. de 232
COE LBA concessão para o aprovei·
_.6.M . , . . . . . . . . .
.
tamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Smcorá, no Município
84.831 - Decreto de 24 de junho de
de Barra da Estiva, Estado da Ba1980. - Dispõe sobre a requisição
hia. Publicado no D.O. de 26.6.80
de servidores pelo Ministro Extraordinário para a Desburocratização e
84.840 - Decreto de 24 de junho de
dá outras providências. Publicado
1980. - Declara de utilidade públino D.O. de 25.6.80
233
ca, para fins de constituição de servidão administrativa, faixas de ter84.832 - Decreto de 24 de junho de
ra destinadas à passagem de linhas
1980. - Dispensa de licitação para
de transmissão da CESP - Campaalienação de glebas destinadas ao

Geral o crédito suplementar no valor de Crs 50.000.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
24.6.80
227
84.825 - Decreto.' de 23 de junho de
1980. - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria-Geral o
crédito suplementar no valor de Cr$
70.000.000.00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 24.6.80
228
84.826 - Decreto de 23 de junho de
1980 - Abre à Justiça Militar, em
favor do Superior Tribunal Militar e
das Auditorias da Justiça Militar. o
crédito
suplementar
de
Crê
79 ..o1.0.000,@, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
24.6.80
228
84.827 - Decreto de 23 de junho de 1980
- Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor' de
Crs 3.780.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas' no vigente Or-

233

234

235

235

.r-

236

237

238

239

XIX

INDICE

PAGS.

nhía Energética de São Paulo, no
Estado de São Paulo. Publicado no
D.O. de 26.6.80
240
84.841 - Decreto de 24 de junho de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no
Estado de São Paulo. Publicado no
D.O. de 26.6.80
242
84.842 - Decreto. de 24 de junho de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da subestação de Palhoça, da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. - ELETROSUL, no Estado de
Santa Catarina. Publicado no D.O.
de 26.6.80
'243
84.843 - Decreto de 24 de junho de
1980. - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, no Estado de Santa Catarina.
Publicado no D.O. de 26.6.80
245
84.844 - Decretai de 24 de junho de
1980. - Altera os limites do Parque
Nacional do Araguaia e do Parque
Indígena do Araguaia. Publicado no
D.O. de 26.6.80
246
84.845 - Decreto de 24 de junho de
1980. - Autoriza o funcionamento
do curso de Serviço Social, das Faculdades Canoenses, de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no D.O. de 26.6.80 .......•......

247

PAGS.
84.846 - Decreto' de 24 de junho de
1980_. - Outorga ao Departamento
de Aguae e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais - DAE concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
Ribeirão das Lages, no Município de
Coromandel, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 26.6.80 . 248
84.847 - Decreto' de 24 de junho de
1980 - Dá nova redação ao caput do
artigo 3. o do Decreto n. o 68.324, de 9
de março de 1971, alterado pelo artigo 1. <> do Decreto n. o 81.436, de 9 de
março de 1978, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 27.6.80 . 249

84.848 - Decreto' de 26 de junho de
1980. - Concede indulto, reduz penas e dá outras providências. Publicado no D.a. de 27.6.80

250

ÍNDICE DO APENSO
84.505 - Decreto de 25 de fevereiro de
1980. - Outorga concessão à Rádio
TV do Amazonas S/A., para estabelecer uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Manacapuru,
Estado do Amazonas. Publicado no
D.a. de 26.2.80 e retificado no de
9.5.80
257
84.517 - Decreto de 28 de fevereiro de
1980. Cria a Diretoria de Telecomunicações (D 'I'elecoml e a Díreteria
de Material de Comunicações e de
Eletrônica (DMCE), extingue a Diretoria de Comunicações (D Com) e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 29.2.80 e retificado no de
10.4.80.
257
84.599- Decreto de 27 de março de
1980. Altera dispositivos do Decreto
n? 84.346, de 27 de dezembro de 1979.
Publicado no D.O. de 23.3.80 e retificado no de 1.4.80.
258

Figuram neste volume os decretos que,
expedidos no segundo trimestre de 1980, foram publicados no .. Diário Oiiciel» até o último dia útil do trimestre.
As datas da publicação, retificação e reprodução figuram no indice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO

N~

84.602, DE 31 DE MARÇO DE 1980
Cria a Embaixada do Brasil na Federação da Malás~a, com sede na cidade de
Kuala Lumpur.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e IX, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 18 e 28, § 1~, do Decreto n~ 71.534, de 12 de dezembro de 1972, na redação dada pelo Decreto n~ 76.758, de 9 de dezembro
de 1975,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica criada a Embaixada do Brasil na Federação da Malásia, com sede na cidade de Kuala Lumpur.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO

N~

84.603, DE 31 DE MARÇO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóveis rurais situados
nos Municípios de Marmeleiro e Francisco
Beítrso, no Estado do Paraná, compreendidos na area prioritária de reforma agrária
de que tratam os Decretos n?s 69.411. de 22
de outubro de 1971, e 78.422, de 15 de setembro de 1976.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item III, e 161, §§ 2~ e 4~, da Constituição
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Federal, e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1~64'e do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ É declarada de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b e d, e 20, itens I e V, da Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, uma área de terras titulada a diversos particulares, medindo aproximadamente 57.000 ha (cinqüenta e'
sete mil hectares), constituída dos imóveis rurais denominados Perseverança, São Vicente de Palma Sola, Tigre Preto, Rincão do Capetinga,
Morros e Marrecas, situada nos Municípios de Francisco Beltrão e
Marmeleiro, no Estado do Paraná.
Parágrafo único. A área a que se refere este artigo limita-se ao
Norte com a linha São Paulo - Rio Grande, divisando com terras do
imóvel Missões; ao Sul, com o Estado de Santa Catarina, em linha seca, confrontando com terras remanescentes do mesmo imóvel São Vicente de Palma Sola e com terras remanescentes do Rincão do Capetinga e da Fazenda Perseverança; -a Leste, com os imóveis Barra do Marmeleiro, Colônia Esperança, Gleba São Domingos, Gleba Negreiros,
Gleba Faxinal do Campo Erê, Marmeleiro e Fazenda Faxinal, parte pelo Rio Marmeleiro e outra parte por linha seca; a Oeste, limita-se por linha seca confrontando com a Fazenda Separação, também conhecida
por Linha Erexim.

Art. 2~ Ficam excluídas dos efeitos deste decreto as áreas ocupadas por vilas, povoados e demais adensamentos urbanos situados dentro do perímetro de que trata o artigo 1~ e seu parágrafo único, bem como as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementas
agrícolas pertencentes, inclusive, a terceiros ocupantes da área compreendida no mesmo perímetro.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis de
que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-lei n~ 554,
de 25 de abril de 1969.
Art. 4~ É ressalvado o diteito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observando sempre o disposto na
Lei n~ 6.634, de 2 de maio de 1979, na Lei n~ 4.947, de 6 de abril de 1966,
e no parágrafo único do artigo 13 do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril
de 1969.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía-Df', 31 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.604. DE 31 DE MARÇO DE 1980
Declara de interésse social, para fins
de desapropriação, imóveis rurais situados

nos Municípios de Guaraniaçu e Quedas do
Iguaçu, no Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH. e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
tendo em vista os artigos 18 e 20. da Lei n? 4.504. de 30 de novembro de
1964, e as disposições do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e dos
Decretos n?s 69.411, de 22 de outubro de 1971, e 78.422, de 15 de setembro de 1976,
DE C RE TA:
Art. I? É declarada de interesse social, para fins de desapropriação' nos termos dos artigos 18, letras a, b e de 20, item I e V, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, uma área de terras, medindo aproximadamente 93.801,10 ha (noventa e três mil, oitocentos e um hectares e
dez ares), constituída de partes das Colônias Adelaide e Guarany, compreendendo, respectivamente, as Glebas 6-A, 6-B, parte do lote. 39 e os
lotes 40 a 52 da Gleba 03; as Glebas 06, 1~. 2~ e3~ partes, 05. 1~ e 2~ partes. e 08; 1~ e 2~ parte, da Colõnia Adelaide, e as Glebas 01, 02, 04. 05, 1~
e 2~ partes, e 06. da Colônia Guarany, e também integrada pelo Imóvel
Campo Novo ou Fazenda São Jorge, por tratos isolados, e por parte do
Imóvel Rio das Cobras; situada nos Municípios de Queda do Iguaçu e
Guaraniaçu, no Estado do Paraná, compreendida na área prioritária,
para fins de reforma agrária, de que tratam os Decretos n?s 69.411, de
22 de outubro de 1971, e 78.422, de 15 de setembro de 1976.
Parágrafo único. A área a que se refere este artigo limita-se, ao
Norte. pela antiga rodovia Guarapuava - Foz do Iguaçu, desde sua interseção com o Rio Guarany até encontrar o Rio Isolina, confrontando
com terras da Colônia São João do Sul e Imóvel Isolina; ao sul, com a
linha São Paulo - Rio Grande. desde sua interseção com o Rio Guarani, em direção leste, com a distância aproximada de 30.000 metros, até
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encontrar a divisa entre os lotes 71 e 54 da Gleba 5, 2~ Parte da Colônia
Adelaide, descendo por esta aproximadamente 850 metros, até encontrar a estrada Quedas do Iguaçu ~ Pinhal Ralo e daí seguindo por esta
até sua interseção com o Rio das Cobras, confrontando com as terras
do Imóvel Rio das Cobras; a Leste, pelo Rio das Cobras desde sua confluência com a estrada que liga Quedas do Iguaçu a Pinhal Ralo, subindo à montante desde até a foz do Rio da Despedida e subindo por este
até sua confluência com o arroio n? 8, confrontando com terras do Imóvel Pinhal Ralo; subindo, ainda, pelo Rio da Despedida e arroio n? 9,
segue daí pela divisa das Glebas 6, 1~ e 2~ partes, e 7, 1~ e 2~ partes,
ambas da Colônia Adelaide e ainda por esta com a Gleba 6-A da dita
Colônia Adelaide até encontrar o Rio Guarani, subindo por este, até
sua confluência com a antiga estrada Guarapuava - Foz do Iguaçu,
confrontando nesta parte com área pretendida pela FUNAI, mais os
tratos isolados Terreno Guarany e Guaranizinho; a Oeste, pelo Rio Isolina desde sua confluência com a antiga estrada Guarapuava - Foz do
Iguaçu, até sua foz no Rio Guarani e por este último até sua confluência com a linha São Paulo - Rio Grande, confrontando com terras da
Gleba 7, 1~ e 2~ partes, da Colônia Guarany, com terras de parte da
Gleba 3, 3-A e 4, 1~ e 2~ partes, da Colônia Adelaide.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto as benfeitorias, os
semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, pertencentes aos
ocupantes da área de terras referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado sempre o disposto na
Lei n? 6.634, de 2 de maio de 1979, na Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966,
e no parágrafo único do artigo 13 do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril
de 1969.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO

N~

5
~

84.605, DE 31 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a fixação de area prioritária, para fins de reforma agrária, no Ee-

tado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. SI, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 43, § 2~, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964,
D E C R E TA:
Art. I? É declarada prioritária, para fins de reforma agraria, no
Estado de Mato Grosso, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, antígo Município de Mato Grosso, uma área de terras, medindo
35.454 ha (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro hectares), compreendida dentro do seguinte perímetro: partindo do MP-l (localizado à margem direita do Rio Guaporé segue com o rumo de
31°00' NE, por uma distância de 12,3S0m, passando pela Serra da Borda, BR-416 e o Córrego Carne da Vaca, até encontrar o MP-2; daí, com
o rumo de 10 000'NW, por uma distâncía de 4,000m, até encontrar o MP3; daí, com o rumo de 7s020'NE, por uma distância de 7,976m, até encontrar o MP-4; daí, com o rumo de 21°00'SW, por uma distância de
4,OOOm, até encontrar o MP-5; daí, com o rumo de 76°40'NE, por uma
distância de 7,460m, até encontrar o MP-6; daí, com o rumo de
85°00'NE, por uma distância de 7.000m, passando pelo Córrego Primavera e Corrégo Barreiro, até encontrar o MP-7; daí, com o rumo de
21°00'SW, por uma distância de 14,000m, passando pelo Rio Branco, até
encontrar o MP-S (localizado à margem direita do Rio Guaporé); dai,
descendo o mencionado rio, por uma distância de 14,6lOm, aproximadamente, passando pela BR-416, até encontrar o MP-9 (iocalizado na margem esquerda do Rio Guaporé): daí, com o rumo de 37°00'SE, por uma
distância de 15,920m, passando duas vezes pelo Rio do Cágado, até encontrar o MP-lO; daí, com o rumo de Ss030'NW, por uma distância de
6.660m, até encontrar o MP-ll; daí, com o rumo de 3s005'NW, por uma
distância de 16,OOOm passando pela estrada particular para Casalvasco
e Serra da Borda, até encontrar o MP-12 (iocalizado na margem esquerda do Rio Guaporé); daí, descendo o citado rio, por uma distância de
1.200m,. aproximadamente, até encontrar o MP-I, ponto inicial do
perímetro descrito.
Art. 2? A area prioritária, descrita no artigo anterior, ficará sob
jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CR-13, com sede em Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
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Art. 3? Será de 5 (cinco) anos o prazo de intervenção governamental na área a que se' refere o art. 1~, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, objetivarão, preferencialmente:
a) - reformulação da estrutura fundiária da região;
b) - regularização de, aproximadamente, 500 (quinhentos)
lotes rurais.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Agelo Amaury Stebile
DECRETO N? 84.606, DE 31 DE MARÇO DE 1980
Declara de interesse social para fins de
desapropriação, imáveie rurais de proprie·
dade particular, situados na área prioritária de reforma agrária de qué trata o Decreto n? 84.605, de 31 de março de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item IIl, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,

DECRETA:
Art. I? São declarados de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais de propriedade particular, situados na área
prioritária de reforma agrária, de que trata o Decreto n? 84.605, de 31
de março de 1980,
Parágrafo único. A área de terras a que se refere este artigo, situada no Estado de Mato Grosso, Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade, antigo Município de Mato Grosso, mede 35:454· ha (trinta e
cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro hectares) e está compreendida dentro do seguinte perímetro: partindo do MP-1 (localizado à margem direita do Rio Guaporé}, segue com o rumo de 31·OO'NE, por uma
distância de 12.380m, passanto pela Serra da Borda, BR·416 e o Córrego Carne da Vaca, até encontrar o MP-2; daí, com o rumo de
10·00'NW, por uma distância de 4.000m, até encontar o Mp·3; daí, com
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o rumo de 78°20'NE, por uma distância de 7.976m, até encontrar o MP4; daí, com o rumo de 21°00'SW, por uma distância de 4.000m, até encontrar o MP-5; dai, com o rumo de 76°40'NE, por uma distância de
7.460m, até encontrar o MP-6; daí, com o rumo de 85°00'NE, por uma
distância de 7.000m, passando pelo Córrego Primavera e Córrego Barreiro, até encontrar o MP-7; daí, com o rumo de 21°00'SW, por uma distância de 14.000m, passando pelo Rio Branco, até encontrar o MP-8 (localizado à margem direita do Rio Guaporé); daí, descendo o mencionado Rio, por uma distância de 14.61Om, aproximadamente, passando pela BR-416, até encontrar o MP-9 (localizado na margem esquerda do Rio
Guaporé); daí, com o rumo de 37°00'SE, por uma distância de 15.920m,
passando duas vezes pelo Rio do Cágado, até encontrar o MP-lO; daí,
com o rumo de 88°30'NW, por uma distância de 6.660m, até encontrar o
MP-H; daí com o rumo de 38°05'NW por uma distância de 16.000m,
passando pela estrada particular para Casalvasco e Serra da Borda, até
encontrar o MP-12 (localizado na margem esquerda do Rio Guaporé);
daí, descendo o citado rio, por uma distância de 1.200m, aproximadamente. até encontar o MP·l. ponto inicial do perímetro descrito.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente Decreto, na forma prevista do Decreton? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado sempre o disposto na
Lei n? 6.634, de 2 de maio de 1979, na Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966,
e no parágrafo único' do art. 13' do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.607, DE 31 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre provimentos de cargo
privativo de Oficial Superior de Quadros
do Serviço de Saúde do Exército.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. I? Em caráter excepcional e para atender trabalhos específicos, o Ministro do Exércíto poderá prover cargo privativo de Oficial
Superior da ativa dos Quadros do Serviço de Saúde do Exército, com
Oficial Superior médico, dentista ou farmacêutico da Reserva Remunerada. de notórios conhecimentos especializados.
Parágrafo único. O provimento a que se refere este artigo obedecerá ao disposto no parágrafo único do artigo 13 da Lei n? 5.774, de 23
de dezembro de 1971.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia-DF', 31 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.608, DE 31 DE MARÇO. DE 1980
Cria Organização Militar no Ministério

do Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confre o art. 81, item lII, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Fica criada a Diretoria de Assuntos Culturais, Educação
Física e Desportos, com sede no Rio de Janeiro - RJ, subordinada ao
Departamento de Ensino e Pesquisa.
Art. 2? Ficam subordinados à Diretoria de Assuntos Culturais,
Educação Física e Desportos (DACED); a Escola de Educação Física
do Exército, a Escola de Equitação do Exército, a Biblioteca do Exército e o Museu do Exército.
Art. 3? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília-DF, 31 de março de 1980; 159? da Independêmcia e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waiter Pires

DECRETO N? 84.609, DE I? DE ABRIL DE 1980
Altera o Decreto n? 84.525, de 3 de
março de 1980, que dispõe sobre os Cargos
Privativos de Oiicieí-General do Exército
em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, de acordo com o art. 46 do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e com o disposto .na Lei
n? 6.144, de 29 de novembro de 1974,
DE C RE TA:
Art. I? Suprimir na letra d do art. I? do Decreto n? 84.525, de 3 de
março de 1980, dentre os cargos privativos de General-de-Brigada Combatente, o de Chefe do Centro de Documentação do Exército.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, I? de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waiter Pires
DECRETO N? 84.610, DE I? DE ALRIL DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$
1.368.300.000.00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército. o crédito suplementar no valor de Crs
1.358.300.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e oito milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1~ ·de abril de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Antonío Delfím Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 7.4.80.

DECRETO

N~

84.611, DE

1~

DE ABRIL DE 1980

Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de Crs 220.000.000,00
para reforço de dotação consignada no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no

D.a. de 7.4.80.

DECRETO N? 84.612, DE 2 DE ABRIL DE 1980
Altera o Regulamento dos Serviços Ro·
doviários Interestaduais e Internacionais
de Transporte Coletivo de Passageiros,
aprovado pelo Decreto n? 68.961, de 20 de
julho de 1971, alterado pelos Decretos de
n?s 71.984, de 23 de março de 1973, e
81.219, de 16 de janeiro de 1978.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo I?, letra e, do Decreto-lei n? 512, de 21 de março de 1969,
DE C RE TA:
Art. I? O artigo 75 do Regulamento aprovado pelo Decreto n?
68.961, de 20 de julho de 1971, e alterado pelos Decretos de n?s 71.984 e
81.219, respectivamente de 23 de março de 1973 e de 16 de janeiro de
1978, fica acrescido do item XIII, com a seguinte redação:
"Art. 75 .
XIII - inobservância, na remuneração do trabalho normal
de seus empregados, dos valores rru.vimos considerados na planilha terifária aprovada pelos órgãos competentes».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas .as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Wando Pereira Borges
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DECRETO N? 84.613, DE 7 DE ABRIL DE 1980
Extingue a Comissão para Estudos e
Análises da Formação e Carreira dos Oiiicieie e Praças da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU e V, da Constituição e de acordo com o artigo 4?, item I, do Decreto n? 62.860, de 18 de junho de 1968, alterado
pelo Decreto n? 82.161, de 23 de agosto de 1978,
DECRETA:
Art. I? Fica extinta, dentro da estrutura orgamca do Ministério
da Marinha, a Comissão para Estudos e Análise da Formação e Carrelra dos Oficiais e Praças da Marinha (CEAFCOPMj.
Art. 2? Este Decreto enrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
DECRETO N? 84.614, DE 7 DE ABRIL DE 1980.
Altera o artigo 6? do Decreto n? 77.455,
de 19 de abril de 1976, que dispõe sobre a
transferência de alunos de estabelecimento de ensino superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O artigo 6? do Decreto n? 77.455, de 19 de abril de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6? Ao estudante que seja fuucionário público federal
regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União
ou membro das Forças Armadas, bem como aos respectivos dependentes, assim considerados na forma da Lei, será concedida
transferência do estabelecimento de ensino em que esteja matriculado para outro congênere, em qualquer época do ano e independentemente de vaga, quando requerida em razão de comprovada remoção ou transferência ex officio que lhes acarrete mu-
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dança de residência para o município onde se situe o novo estabelecimento ou para localidade próxima deste».
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 7 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.615, DE 8 DE ABRIL DE 1980
Aprova o Aditamento ao Plano Geral
de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, em 1981 (Decreto
n.O 84.216, de 14 de novembro de 1979).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 26: do Decreto n? 57.654, de 20 de
janeiro de 1966,
D E C RE TA:
Art. I? Fica aprovado o Aditamento que introduz alterações ao
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas no ano de 1981, que com este baixa, assinado pelo General-deExército José Ferraz da Rocha, Ministro de Estado Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha

o Aditamento mencionado neste Decreto está publicado no D.O. de 10A.80.
DECRETO N? 84.616, DE 8 DE ABRIL DE 1980
Fixa a categoria e a precedência da
Medalha «Bartolomeu de Guemõo».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição,

14

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DE C RE TA:
Art. 1~ A Medalha «Bartolomeu de Gusmão», cujo uso nos uniformes militares está permitido pelo Decreto de sua criação, número
68.886, de 6 de julho de 1971, fica incluída na letra h do artigo 2~ do Decreto número 40.556, de 17 de dezembro de 1956, em seguida a Medalha
Mérito Tamandaré.
Art.

2~

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, DF, 8 de abril de 1980;
pública.

159~

da Independência e

92~

da Re-

JOÃO FIG UEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO

N~

84.617, DE 8 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, terreno situado no
Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, necessário ao Ministério
da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 5~, alínea n e 6~ do Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação o imóvel localizado no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, nas proximidades da cabeceira da pista 33 do aeródromo de São José dos Campos, tido como propriedade da empresa
VEIBRÀS SI A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, seus herdeiros ou sucessores, assim descrito e caracterizado:
Parte da estaca 170 do eixo da pista de pouso 15-33 e segue
o prolongamento do referido eixo numa distãncia de 60m. Daí,
deflete à esquerda com um ângulo de 90' e segue numa distância de 78,84m, encontrando aí o vértice n~ "O", ponto inicial do
polígono em questão. Deste : ponto segue com AZ Mag de
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196°00', numa distância de 305,52m, até encontrar o vértice n? l.
Daí segue com AZ Mag de 181'57', numa distância de 106,73m,
até encontrar o vértice n? 2. Deste vértice segue em AZ Mag de
150°02', numa distância 84,34m, até encontrar o ponto n? 3, confrontando pela direita até esse ponto com área pertencente ao
CTA. Daí segue com AZ Mag de 112'07' numa distância de
149,34m, até encontrar o vértice n? 4. Dai segue com AZ Mag de
129°53' numa distância de 70,40m, até encontrar o vértice n? 5.
Deste vértice segue com AZ Mag de 123'20', numa distância de
79,57m, até encontrar o vértice n? 6. Daí segue com AZ Mag de
141°27' numa distância de 50,26m, até encontrar o vértice n? 7,
confrontando pela direita até esse ponto com área em litígio da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Daí segue com
AZ Mag de 63'51', numa distância de 143,26m, até encontrar o
vértice n? 8. Daí segue com AZ Mag de 333'51', numa distância
de 691,42m, confrontando pela direita com área pertencente à firma VEIBRÃS S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, até encontrar o vértice n? 9, que o ponto de divisa entre as áreas de VEIBRÃS S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e AVIBRÃS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S/A. Daí segue com AZ Mag de
277°46' numa distância de 11,11m até encontrar o vértice n? 10.
Daí segue com AZ Mag de 320'34' numa distãncia de 2,36m,
confrontando pela direita com área pertencente à Firma AVIBRÃS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S/A, encontando aí o
ponto n? 11 que é um ponto comum de divisas entre a área em
questão com áreas do CTA e a referida Firma. Deste ponto segue com AZ Mag de 240'06' numa distância de 60,86m, confrontando pela direita com área .do CTA, até encontrar o vértice n?
«O». Fechando dessa forma o polígono, cuja área totaliza
157.668,34m'.

Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se ao Ministério da Aeronáutica, para assegurar as condições de operações do
aeródromo de São José dos Campos, conforme o que consta do processo protocolizado no referido Ministério sob o número 06 -'02/1211/79.
Art. 3? Fica autorizada a efetivação da desapropriação de que
trata o presente Decreto, na forma de artigo 10 do Decreto-lei n? 3.365
de 21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos recursos financeiros disponíveis do Ministério da Aeronáutica.
Art. 4? De acordo com O artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, a presente desapropriação é declarada de urgência, para efeito de imediata
imissão de posse.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 84.618, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Abre ao Ministerio dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
52.787.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do
Gabinete do Ministro, Departamento de Administração, Departamento
do Pessoal e Conselho Nacional de Transportes, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 52.787.000,00 (cinqüenta e dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto:
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no 1).0 de 10.4.80.
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DECRETO N? 84.619, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$
29.180.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
D E C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral e do Departamento de Assistência ao Estudante, o crédito suplementar no valor de Cr$ 29.180.000,00 (vinte e nove mio
lhões, cento e oitenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 9 de abril de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
~rnane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 1004.80.

DECRETO N? 84.620, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de crs 800.000,00 para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no art. 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde o crédito snplementar
no valor de Crs 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de abril de 1980: I59? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldyr Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 10.4.80.

DECRETO N? 84.621, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Abre â Justiça do Trabalho, em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 5~
Região, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 235.000,00; para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 5? Região, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário.
Brasília, em 9 de abril de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
3~

r~vogadas as

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 10.4.80.

DECRETO

N~

84.622, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
167.210.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$
167.210.000,00 (cento e sessenta e sete milhões, duzentos e dez mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior, decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de abril de 1980;
pública.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 10.4.80.

da Re-
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DECRETO N? 84.623, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de c-s
1.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere'; artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra o crédito suplementar no valor de Crs
1.000.000,00 (um milhão de Cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 10.4.80.

DECRETO N? 84.624, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Promulga a Convenceo Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica,
Científica e Cultural Brasil-Zaire.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 41, de 22 de agosto de
1973, a Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica, Cientifica e Cultural, celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho Executivo Nacional da República do Zaíre, em Kinshasa, a 9 de novembro de 1972;
Considerando que a referida Convenção entrou em vigor a 19 de setembro de 1973;
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DE C RETA:
Artigo i? A Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica, Científica e Cultural, entre o Brasil e o Zaire, será executada e cumprida tão inteiramente ~omo nela se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreíro
A convenção mencionada neste Decreto está publicada no D.O. de 10.4.80.

DECRETO N? 84.625, DE"9 DE ABRIL DE 1980
Dispensa a licitação na alienação de
terras públicas que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA, REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra «b», 143 e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. i? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, autorizado a dispensar o processo de licitação, na alienação dos lotes rurais
abaixo mencionados, situados nos Municípios de Colinas de Goiás e
Arapoema, no Estado de Goiás:
1 - Processo INCRA/CR-84/N? 1220/75, lote com 413,
5042 ha, de interesse de José de Deus Guerra, CPF 002693101-00.
H - Processo INCRA/CR·04/N? 0026/76, lote com 1.017,
6117 ha, de interesse de Djalma Batista Ferreira, CPF
02527278l.
HI - Processo INCRA/CR-04/N? 0430/78, lote com 800,
1018 ha, de interesse de Ruidelmar Limeira Borges, CPF
025236391-49.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita me-
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diante expedição de título definitivo de domínio, pelo preço de terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonizaçõ e Reforma Agr áría - INCRA.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.626, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Cria, no Ministério da Aeronáutica, a
Diretoria de Material Bélico da Aeronaútice, altera dispositivos do. Decreto n:'
81.199, de 9 de janeiro de 1978 e dá outras
providências.
.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 78, item I, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967,
alterado pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica criada na Estrutura Básica da Organização do Ministério da Aeronáutica, a Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica
(DIRMAB), competindo-lhe a consecução dos objetivos da PolÍtica de
Apoio Logístico do Ministério da Aeronáutica, especificamente na área
de Material Bélico.
Parágrafo único. A DIRMAB é diretamente subordinada ao Comando Geral de Apoio.
Art. 2? Os artigos I?, 2? e 4?, do Decreto n? 81.199, de 9 de janeiro
de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? O Comando-Geral de Apoio, de que tratam os Decretos
n?s 65.104, de 5 de setembro de 1969, e 70.627, de 25 de maio de 1972,
passa a ter a seguinte constituição:
Comando Geral de Apoio
1 - Comandante;
2 - E stado-Maior;
3 - Diretoria de Material da Aeronáutica;
4 - Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
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5 - Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo; e
6 - Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica.
§1? O Comandante do Comando Geral de Apoio é TenenteBrigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores da Ativa, não incluído em
categoria especial.
§2? O Chefe do Estado-Maior'do Comando Geral de Apoio é Brigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores da Ativa, não incluido em categoria especial.
Art. 2? A Diretoria de Material da Aeronáutica é constituida de:
1 - Direção;
2 - Subdiretoria de Manutenção; e
3 - Subdiretoria de Suprimento.
§ 1? O Diretor de Material da Aeronáutica é Major-Brigadeiro do
Qu~r1ro de Oficiais Aviadores, da Ativa.
§ 2? Os Subdiretores de Manutenção e de Suprimento são Brigadeiros do Quadro de Oficiais Aviadores ou do Quadro de Oficiais Engenheiros, da Ativa.
Art. 4? A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo é constituída.
de:
1 - Direção;
2 - Subdiretoria de Operações;
3 - Subdiretoria Técnica; e
4 - Subdiretoria de Administração.
§1? O Diretor de Eletrônica e Proteção ao Vôo é Major-Brigadeiro
do Quadro de Oficiais Aviadores da Ativa, não incluído em categoria
especial.
§2? O Subdiretor de Operações é Brigadeiro do Quadro de Oficiais
Aviadores, da Ativa.
§.3? O Subdiretor - Técnico é Brigadeiro do Quadro de Oficiais
Aviadores ou do Quadro de Oficiais Engenheiros, da Ativa.
§4? O Subdiretor de Administração é Brigadeiro do Quadro de
Oficiais Aviadores, do Quadro de Oficiais Engenheiros ou do Quadro
de Oficiais Intendentes, da Ativa».
Art. 3? A Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica (DIRMAB)
é constituída de duas Subdíretorias.
§1? O Diretor da DIRMAB é Major-Brigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores ou do Quadro de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica,
da Ativa.
§2? Os Subdiretores da DIRMAB são Brigadeiros do Quadro de
Oficiais Aviadores, da Ativa.

24

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4? Fica criado e ativado o Núcleo da Diretoria de Material
Bélico (NUDIRMAB).
Parágrafo único. O NUDIRMAB será constituído com o pessoal e o
acervo da então Subdiretoria de Material Bélico.
Art. 5? O Ministro da Aeronáutica baixará os atos necessários à
ativação da Diretoria de Material Bélico, observado o efetivo fixado na
Lei n? 6.516, de 13 de março de 1978.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.627, DE 9 DE ABRIL DE 1960
Aprova o Regulamento do Comando
Geral de Apoio e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento do Comando Geral de
Apoio (COMG AP), que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto n? 81.995, de 19 de julho de 1978, e demais disposições em contrário.
Brasília, DF, 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

o Regulamento mencionado neste Decreto está publicado no

D.O. de 11-4-80.

DECRETO N? 84.628, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Revoga o Decreto n? 81.996, de 19 de
julho de 1978.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 81.996, de 19 de julho de 1978,
que aprova o Regulamento da Diretoria de Material da Aeronáutica
(DIRMA).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, DF, 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.629, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Revoga o Decreto n? 81.998, de 19 de
julho de 1978.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 81.998, de 19 de julho de 1978,
que aprova o Regulamento da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao
Vôo (DIREPV).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, DF, 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.630, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Rt'1· .... ga o Decreto n? 68.648, de 21 de
maio de .;. ,171.

O PRESIDENTE DA REPÚBDICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 68.648, de 21 de maio de 1971,
que aprovou o Regulamento da Diretoria de Saúde no Ministério da Aeronáutica.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, DF, em 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.631, DE 9 DE ABRIL DE 1980
Institui a «Semene Nacional do Livro
e da Bibliotecs» e o «Dia do Bibliotecérío».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. l? Fica instituída a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com início a 23 de outubro e término a 29 do mesmo mês, data esta
consagrada como o «Dia Nacional do Livro», pela Lei 5.191, de 18 de
dezembro de 1966.
Art. 2? Os festejos e comemorações, de caráter cultural e popular,
deverão ser levados a efeito em todo o território nacional.
Art. 3? Ao Ministério da Educação e Cultura, através do Instituto Nacional do Livro, caberá a coordenação dessas comemorações, com
a colaboração da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários
e demais entidades e expressões da vida nacional, vinculadas ao livro
às bibliotecas.
Art. 4? Fica instituído o Dia do Bibliotecário, a ser comemorado
em todo o território nacional a 12 de março, data do nascimento do bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre.
Art. 5? Ficam revogados os Decretos n? 884, de 10-4-1962 e 61.527,
de 13-10-1967, e demais disposições em contrário.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 9 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO

N~
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84.632, DE 11 DE ABRIL DE 1980
Dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Política Penitenciária, e
altera redação do item VII do artigo 3? do
Decreto n? 76.387, de 2 de outubro de 1975.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e V da Constituição, e na forma do artigo 3~
do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DE C RE TA:

Art. 1~ O Conselho Nacional de Politica Penitenciária a que se referem os artigos 2?, item H, alínea d, e 3?, item VII, do Decreto n?
76.387, de 2 de outubro de 1975, tem por finalidade elaborar diretrizes,
estabelecer normas e coordenar a execução da política penitenciária no
território nacional.
Art. 2~ O Conselho Nacional de Politica Penitenciária tem a seguinte composição:
I -

o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Fe-

deral:
II - um representante do Ministério Público Federal;
III - dois representantes do Ministério Público das unidades da Federação;
IV - um advogado militante na área penal, de reconhecido saber e idoneidade moral;
V - dois representantes do magistério de Direito Penitenciário, de Direito Processual Penal ou Direito Penal;
VI - um representante da administração Penitenciária
das unidades da Federação;
VII - um representante da comunidade, de relevante saber jurídico e reputação ilibada;
VIII - dois cientistas sociais.
Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um suplente.
Art. 3~ Os membros do Conselho Nacional de Politica Penitenciária serão designados pelo Ministro da Justiça.
Art. 4~ O Conselho será presidido por um de seus membros, escolhido e designado pelo Ministro da Justiça, sendo, também, escolhido e
designado o seu substituto.
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Art. 5? O Presidente do Conselho designará um Secretário Executivo, cujas atribuições serão fixadas no Regimento do órgão.
Art. 6? Perderá o mandato o membro do Conselho que, no semestre, deixar de comparecer, sem motivo justificado, a três reuniões sucessivas, ou a cinco intercaladas, independentemente de justificação.
Art. 7? O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês,
e, extraordinariamente,· mediante convocação do Presidente ou de um
terço de seus membros, com a indicação da relevância da matéria a ser
incluída na ordem do dia.
Parágrafo único. As sessões do Conselho somente serão realizadas
presente a maioria de seus membros, mas as decisões poderão ser tomadas pela maioria dos presentes.
Art. 8? O Conselho Nacional de Política Penitenciária é classificado como órgão de deliberação coletiva de 2? grau, nos termos do artigo I?, alínea b, do Decreto n? 69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. 9? No prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação do presente Decreto, o Conselho proporá projeto de seu Regimento
Interno ao Ministro da Justiça, nos termos do Decreto n? 68.885, de 6
de julho de 1971.
Art. 10.
Art. 11.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 11 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
AURELIANO CRAVES
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.633, DE 11 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública e intereese social, para fins de desapropriação pela
Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF" área de
terras situada no Município de Gentio do
Ouro, Estado da Bahia, destinada à implantação de uma barragem de regularização de sua bacia hidráulica.

O VICE-PRESIDENTE_ DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e na conformidade dos artigos 4?, da Lei n? 4.593, de 29 de dezembro de 1964, e 28, da Lei 6.662, de
25 de junho de 1979, combinados com o disposto no Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio
de 1956,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF, uma área de terras medindo
1.51O,0000ha (hum mil, quinhentos e dez hectares), titulada a diversos
particulares e localizada no Município de Gentio do Ouro, Estado da
Bahia, destinada à implantação de uma barragem de regularização de
sua bacia hidráulica, necessária à execução de uma adutora para abastecimento d'água de várias cidades e povoados da região, bem como para implantação de um projeto de irrigação, descrita na planta constante
do Processo n? 00-80-01411-9 do Ministério do Interior, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral daquele Ministério, compreendida pela
poligonal de vértices de números V-I a V-41, individualizada da seguinte maneira: o ponto inicial para localização da poligonal é o vértice V-I
que se encontra situado na ombreira à direita, no prolongamento do eixo da barragem e com altitude de 550m, numa distância aproximada de
200m à direita do ponto O situado no centro do eixo da barragem; deste
ponto, Com uma deflexão à direita de 64'00' e uma distância de 660m
aproximados, obtém-se o vértice V-2; deste com uma deflexão de 13'00'
à esquerda e uma distância aproximada de 2.110m obtém-se-o vértice V3; deste com uma deflexão de 53'30' à esquerda e uma distância aproximada de 1.200m obtém-se o- vértice V-4; deste com uma de flexão de
13'00' à direita e uma distância aproximada de 1.51Om obtém-se o vértice V-5; deste com uma deflexão de 22'00' à esquerda e uma distância
aproximada de 1.210m obtém-se o vértice V-6; deste com uma deflexão
de 36'00' à direita e uma "distância aproximada de 1.01Om obtém-se o
vértice V-7; deste com uma deflexão de 72'00' à esquerda e uma distância aproximada de 460m obtém-se o vértice V-8; deste com uma deflexão de 36'30' à direita e uma distância de 380m obtém-se o vértice V-9;
deste com uma de flexão de 127'30' à direita e uma distância aproximada de 440m obtém-se o vértice V-lO; deste com uma deflexão de 121'00'
à esquerda e uma distância aproximada de 1.110m obtém-se o vértice V11; deste com uma deflexâo de 28'00' à direita e uma distância aproximada de 760m obtém-se o vértice V-12; deste com uma deflexão de
87°00' à esquerda e uma distância de 310m obtém-se o vértice V-13; deste com 'uma de flexão de 72°30' à direita e uma distância aproximada de
1.600m obtém-se o vértice V-14; deste com uma deflexão de 10°00' à direita e uma distância aproximada de 1.200m obtém-se o vértice V-15;
deste com uma deflexão de 158°00' à direita e uma distância aproximada de 4.850m obtém-se o vértice V-16; deste com uma deflexâo de 32°00'
à direita e uma distância de 940m obtém-se o vértice V-17; deste com
uma deflexão de 88°00' à esquerda e uma distância aproximada de 310m
obtém-se o vértice V-18; deste com uma deflexão de 112°30' à direita e
uma distância aproximada de 420m obtém-se o vértice V-19; deste com
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uma deflexão de 75'30' à esquerda e uma distància aproximada de 480m
obtém-se o vértice V-20; deste com uma deflexão de 22'007 à direita e
uma distância aproximada de l.950m obtém-se o vértice V-21; deste
com uma deflexão de 11'30' à direita e uma distãncia de 2.200m obtémse o vértice V-22; deste com uma deflexão de 6'30' à direita e uma distância aproximada de 850m obtém-se o vértice V-23; deste com uma deflexão de 48'00' à direita e uma distância aproximada de 590m obtém-se
o vértice V-24; deste com uma deflexão de 48'00' à esquerda e uma distância aproximada de 870m obtém-se o vértice V-25; deste com uma deflexão de 61'00' à esquerda e uma distância aproximada de 800m
obtém-se o vértice V-26; deste com uma deflexão de 98'00' à direita e
uma distância aproximada de 580m obtém-se o vértice V-27; deste com
uma deflexão de 86'00' à direita e uma distância aproximada de 690m
obtém-se o vértice V-28; deste com uma deflexão de 147'00' à esquerda
e uma distância aproximada de l.400m obtém-se o vértice V-29; deste
com uma deflexão de 158'30' à direita e uma distância aproximada de
l.460m obtém-se o vértice V-30; deste com uma deflexão de 6'00' à direita e uma distância aproximada de 870m obtém-se o vértice V-31; deste com uma deflexão de 40'30' à esquerda e uma distância aproximada
de 380m obtém-se o vértice V-32; deste com uma deflexão de 32' 30' à esquerda e uma distância aproximada de l.540m obtém-se o vértice V-33;
deste com uma deflexão de 71'00' à direita e uma distância aproximada
de 600m obtém-se o vértice V-34; deste com uma deflexão de 53'00' à esquerda e uma distância aproximada de 700m obtém-se o vértice V-35;
deste com uma deflexão de 61'00' à esquerda e uma distância aproximada de l.OOOm obtém-se o vértice V-36; deste com uma deflexão de
66'00' à direita e distância aproximada de 320m obtém-se o vértice V37; deste com uma deflexão de 58'00' à esquerda e distância aproximada de l.540m obtém-se o vértice V-38; deste com uma deflexão de 90'00'
à direita e distância aproximada de l.100m obtém-se o vértice V-39;
deste com uma deflexão de 27'00' à direita e distância aproximada de
l.300m obtém-se o vértice V-40; deste com uma deflexão de 52'00' à esquerda e distância aproximada de 800m obtém-se o vértice V-41; deste
com uma deflexão de 59'00' à esquerda e distância de l.200m aproximadamente encontra-se o vértice V-I pertencente ao perímetro anterior e
onde esta poligonal se fecha.
Art. 2? A CODEVASF fica autorizada a promover e executar com
recursos próprios a desapropriação de que trata este Decreto, nos termos do artigo 11 da Lei n? 6.088, de 16 de julho de 1974.
Art. 3? A expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe
são asseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência,
de conformidade com o artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, &om as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Brasília, 11 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
AURELIANO CHAVES
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.634, DE 14 DE ABRIL DE 1980
Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4?, item L'do Decreto-lei n? 1.199, de 27 de dezembro de
1971, e no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização,
DE C R E TA:
Art. 1? Ficam reduzidas a zero, a partir de 1? de maio de 1980, as
aliquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
os produtos classificados nos códigos da Tabela aprovada pelo Decreto
n? 84.338, de 26 de dezembro de 1979, relacionados no Anexo a este Decreto.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Deliim Netto
Helio Beltrão

o anexo mencionado neste decreto está publicado no

D.O. de 15-4-80

DECRETO N? 84.635, DE 15 DE ABRIL DE 1980
Considera prioritárias e de caráter urgente as obras de ampliação do sistema
viário de acesso 80 Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81,· item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 126 § 2? alinea h,do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
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DE C RE TA:

Art. I? São consideradas prioritárias e de caráter urgente as
obras de ampliação do sistema viário de acessso ao Santuário Nacional
de Nossa Senhora Aparecida, a serem executadas na área declarada de
utilidade pública, para fins de desapropriação, pela União Federal, por
força do Decreto n? 84.542, de 11 de março de 1980.
Art. 2? O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem promoverá, no menor espaço de tempo possível. a execução das obras referidas no artigo I? deste Decreto, podendo para tal fim realizá-Ias diretamente ou através de convênios com outros órgãos ou entidades, inclusive a Prefeitura Municipal de Aparecida.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Elíseu Resende

Antonio Delfim Netto

DECRETO N? 84.636, DE 6 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra com benfeitorias necessárias à ampliação da Estação Transformadora de Distribuição de AI·
deie Campista, da LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A., no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artígoSl , item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra «b», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 701.865179,
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra com benfeitorias de propriedade particular, no
total de 615,84m'(seiscentos e quinze metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados), necessária à ampliação da Estação Transformadora de Distribuição Aldeia Campista, no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

33

Art. 2~ A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação número D-100965, aprovada por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 701.865/79, e assim descrita:
tem início na rua Maxwell n~ 50 - prédio e respectivo terreno, que
mede 6,10m de frente, igual largura na linha dos fundos, confrontando
com O lote n? 2 do PA-28.020, da expropriante; por 32,90m de ambos os
lados, confrontanto pelo lado direito com imóvel n? 52 de propriedade
de Aldo Panaro ou sucessores, e, pelo lado esquerdo, com o imóvel n?
46 da expropriante; rua Maxwell n? 52 - prédio e respectivo terreno,
que mede 6,45m de frente, nos fundos mede 3,55m confrontando com o
lote 2 do PA-28.020, da expropriante; pelo lado direito mede 35,80m em
três segmentos de 28,40m, 2,90m e 4,50m, confrontando com o lote 2 do
PA-28.020, da expropriante, e, finalmente, pelo lado esquerdo, 32,90m,
confrontando com o prédio n? 50 de propriedade de Orlando Panaro ou
sucessores; e rua Maxwell n? 58 - prédio e respectivo terreno, que mede 8,03m de frente, igual largura na linha dos fundos, onde confronta
com o lote 2 do PA-28.020, da expropriante, por 26,90m de extensão de
ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o imóvel n? 62 e pelo lado esquerdo com O lote 2 do PA-28.020, ambos da expropriante.
Art. 3? Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
a promover a desapropriação da referida área de terra com benfeitorias, na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra com benfeitorias abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Arnaldo Rodrigues Barbalho
DECRETO N? 84.637, DE 16 DE ABRIL DE 1980
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
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DE C R E TA:
Art. 1 ~ Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre as mercadorias indicadas
no Anexo I a este Decreto, mediante a criação de destaques (((ex)) nos
respectivos códigos de classificação na Tabela aprovada pelo Decreto
n~ 84.338, de' 26 de dezembro de 1979.
Art. 2~ Ficam reduzidas aos percentuais constantes do Anexo II a
este Decreto. as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre as mercadorias nele relacionadas, com classificação es·
pecífica na Tabela aprovada pelo Decreto n~ 84.338, de 26 de dezembro
de 1979, ou desdobradas dos respectivos códigos de classificação sob a
forma de destaques (<<ex»).
Art. 3~ Ficam elevadas para 32% as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre as mercadorias classificadas
nos códigos 22.02.01.01 e 22.02.02.01 da Tabela aprovada pelo Decreto
n~ 84.338, de 26 de dezembro de 1979.
Art. 4~ São criadas as Notas Complementares NC (21-1) e NC (222) aos Capítulos 21 e 22 da Tabela a que se refere o artigo anterior, com
a seguinte redação:
DE C R E TA:
«NC (21·1) Ficam reduzidas de 50% as alíquotas do IPI incidente
sobre as mercadorias classificadas nos códigos 21.07.02.03 e 21.07.02.04,
que se destinem ao preparo de refrigerantes, atendam aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura e astejam registradaano órgão competente desse Minístério..
«NC (22-2) Ficam reduzidas de 50% as alíquotas do IPI incidente
sobre as mercadorias classificadas nos códigos 22.02.01.01, 22.02.01.02,
22.02.02.01 e 22.02.02.02, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura e estejam registradas no
órgão competente desse Miriistérío..
Art. 5~ O artigo 336 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados aprovado pelo Decreto n~ 83.263, de 9 de março de
1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

D E C R E TA:
«Art. 336. As reduções de alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-2) da Tabela serão declaradas, em cada
caso, pela Secretaria da Receita Federal, após audiência do órgão com-
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petente do Ministério da Agricultura quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do benefício.
DECRETA:
Parágrafo único. Os Ministros da Fazenda e da Agricultura poderão expedir normas' complementares para execução do disposto neste
artígo.»
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ai? de janeiro de 1980.
Art. 7? Ficam revogadas a Nota Complementar NC (87-5) ao
Capítulo 87 da Tabela aprovada pelo Decreto n? 84.338, de 26 de dezembro de 1979, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1980; 159? da Independéncia e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.O. de 17·4·80

DECRETO N? 84.638, DE 16 DE ABRIL DE 1980
Aprova novo Estatuto para a Fundeção Nacional do Índio - FUNAI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e tendo em vista o disposto nas Leis nj s 5.371, de 5 de dezembro de 1967, e 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aprovado o novo Estatuto da Fundação Nacional do
Índio - FUNAI, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado
do Interior.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto n? 68.377, de 19 de março de 1971, e demais disposições em contrário.
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Brasília, 16 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza

o estatuto mencionado neste Decreto está publicado no D.a. de 17-4-80.
DECRETO N? 84.639, DE 17 DE ABRIL DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria Geral o crédito
suplementar no valor de Cr$ 250.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro 'de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor
da Secretaria Geral o crédito suplementar no valor de Crê
250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.V. de 18.04.80.
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DECRETO N? 84.640, DE 17 DE ABRIL DE 1980
Autoriza jl Rede Ferroviária Federal
S.A. a criar subsidiária destinada a implantar e operar serviço de trens urbanos
na Região Metropolitana de Porto Alegre,
e dá outras providências.
.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e de acordo com o artigo
5? da Lei n? 3.115, de 16 de março de 1957,
DE C RE TA:
Art. I? Fica a Rede Ferroviária Federal S.A. autorizada a constituir subsidiária, sob a denominação de Empresa de Trens Urbanos de
Porto Alegre S.A. (Trensurb), com a finalidade de implantar e operar
serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? A empresa a ser constituida terá capital autorizado de Cr$
6.815.000.000,00 (seis bilhões, oitocentos e quinze milhões de cruzeiros),
a ser subscrito, em 6 (seis) anos, pela Rede Ferroviária Federal S.A. e
pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), facultada a
subscrição de ações pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo Município
de Porto Alegre e demais Municípios integrantes da citada Região Metropolitana.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
Delfim lfetto.
DECRETO N? 84.641, DE 22 DE ABRIL DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Espinharas de Patos Limitada, e autoriza transferência direta para a Fundação Cultural Nossa Senhora da
Guia, que passará a executar Serviços de
Radiodifusão Sonora em Onda Média, de
âmbito regional, na cidade de Patos, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de
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junho de 1972, combinado com o artigo 94, n? 3, letra a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31
de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
25.349173,
DE eRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23
de setembro de 1972,. por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo Decreto n? 29.203, de 25 de janeiro de
1951, publicado no Diário Oficial da União de 30 subseqüente, à Rádio
Espinharas de Patos Limitada.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2? Simultaneamente. fica autorizada a transferência direta,
pelo restante do prazo referido no artigo I?, para a Fundação Cultural
Nossa Senhora da Guia, da concessão deferida à Rádio Espinharas de
Patos Limitada, para executar serviço de radiodifusão sonora em onde
média, de âmbito regional, na cidade de Patos, Estado da Paraíba, sem
díreito a exclusividade.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 84.642, DE 22 DE ABRIL DE 1980
Outorga concessão à. Rádio Sociedade
Vera Cruz Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
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letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 5.822/79 (Edital n? 27/79).
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Sociedade Vera Cruz
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulaménto dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para establecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Goianésia,
E stado de Goiás
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C.Mattos
As cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no D.O. de 23.04.80.

DECRETO N? 84.643, DE 22 DE ABRIL DE 1980
Autoriza a elieneçeo de bens imóveis,
pertencentes ao patrimônio da Universidade Federal da Bahia e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o Art. 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o dísposto no Art. I? da Lei n? 6.120, de 15 de outubro de 1974,

DE C RE TA:
Art. l? Fica a Universidade Federal da Bahia autorizada a alienar os seguintes imóveis, de sua propriedade, localizados no perímetro
urbano da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, todos no
bairro do Canela:
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I - Terreno com área total de 833,62m' (oitocentos e trinta e três
metros e sessenta e dois decímetros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado à Avenida Araújo Pinho, n? 15, cujos limites são: frente
com 19,50m (dezenove metros e cinquenta centímetros) para a Avenida
Araújo Pinho; lado direito com 12,75m (quarenta e dois metros e setenta e cinco centímetros) confrontando-se com o imóvel de n? 9 da Avenida Araújo Pinho de propriedade de terceiros; lado esquerdo com 42,75m
(quarenta e dois metros e setenta e cinco centímetros); confrontando-se
com o imóvel de n? 19 da Avenida Araújo Pinho; e fundos com 19,50
(dezenove metros e cinquenta centímetros) também confrontando-se
com o imóvel de n? 19 da Avenida Araújo Pinho, de propriedade da
Universidade Federal da Bahia.
II - Terreno e respectivas benfeitorias com área total de
8.400.50m2 (oito mil e quatrocentos metros e cinquenta decímetros quadrados), situado á Avenida Araújo Pinho, n? 19, cujos limites são; frente de 68,90m (sessenta e oito metros e noventa centímetros) para a' Avenida Araújo Pinho, ao lado direito em dois alinhamentos retos de
42,75m (quarenta e dois metros e setenta e cínco centímetros) e de
19,50m (dezenove metros e cinquenta centímetros) confrontando-se com
o imóvel de n? 15 da Avenida Araújo Pinho e de Propriedade da DFBA, prosseguindo em alinhamento reto em uma extensão de 81,00m (oitenta e um metros) confrontando-se com o imóvel de n? 9 de propriedade de terceiros. O lado esquerdo é também em linha quebrada, cujo primeiro alinhamento, numa extensão de 45,50m (quarenta e cinco metros
e cinquenta centímetros) limita-se com os fundos dos prédios de n?s 1b,
la, 1 e 3 da Rua Marechal Floriano; o segundo alinhamento recua
1I,00m (onze metros) e confronta-se com fundos do prédio n? 5 dessa última rua; o terceiro alinhamento, numa extensão de 28,lOm (vinte e oito
metros e dez centímetros) limita-se com fundos dos prédios de n?s 5 e 7;
o quarto alinhamento em uma extensão de 15,00 (quinze metros)
confronta-se com o prédio n? 9 e o 5? e último alinhamento numa extensão de 55,00, (cinquenta e cinco metros) segue até o limite posterior do
terreno, confrontando -se com os prédios de n?s 9, 11 e 13, dessa mesma
rua Marechal Floriano, todos de propriedade de terceiros.
O limite posterior em uma extensão de 60,00m (sessenta metros)
confronta-se com terrenos de propriedade de terceiros.

In - Terreno e benfeitorias, situados à Avenida Araújo Pinho, n?
27, com os seguintes limites; frente com 48,00m (quarenta e oito metros)
para a Avenida Araújo Pinho, lado direito, numa extensão de 69,65m
{sessenta e nove metros e sessenta e cinco centímetros I confrontando-se
com a Rua Marechal Floriano. O lado esquerdo e fundos, medem respectivamente 69,65m (sessenta e nove metros e sessenta e cinco
centímetros) e 48,00m (quarenta e oito metros) confrontando-se com o
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Supermercado Paes Mendonça « Canela», da Avenida Araújo Pinho,
área que totaliza 3,343,OOm' (três mil, trezentos e quarenta e três metros
quadrados).
IV - Casa situada à Rua Augusto Viana n? 40, e respectivo terreno com área total de 255,50m' (duzentos e cinquenta e cinco metros e
cinquenta decímetros quadrados), que possui uma testada de 7,00m (sete metros) para a Rua Augusto Viana; do lado direito 37,40m (trinta e
sete metros e quarenta centímetros) limitando-se com os fundos do imóvel de n? 22, da Avenida Araújo Pinho de propriedade da Universidade
Federal da Bahia; do lado esquerdo, 37,40m (trinta e sete metros e quarenta centímetros) limitando com o imóvel de n? 38 da Rua Augusto
Viana, de propriedade de terceiros, e aos fundos numa extensão de
7,OOm (sete metros) limitando-se com o Hospital Getúlio Vargas de Propriedade do Governo do Estado da Bahia.
V - Casa situada à Avenida Araújo Pinho, n? 22 e respectivo terreno, com área total de 832,50m2 (oitocentos e trinta e dois metros e
cinqüenta decímetros quadrados) possuindo uma testada de 22,20m
(vinte e dois metros e vinte centímetros) para a Avenida Araújo Pinho;
do lado direito 37,50m (trinta e sete metros e cinqüenta centímetros),
limitando-se com o imóvel de n? 24 da Avenida Araújo Pinho, de propriedade de terceiros; do lado esquerdo, numa extensão de 37,50 (trinta
e sete metros e cinqüenta centímetros) limitando-se com a Rua Augusto
Viana, e no fundo, numa extensão de 22,20m (vinte e dois metros e vinte centímetros) limitando-se com o imóvel de n? 40, da Rua Augusto
Viana, de propriedade da Universidade Federal da Bahia.
Art. 2? As alienações de que trata o Artigo anterior serão feitas
mediante licitação, obedecidas as disposições contidas no Título XII,
do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o seu produto será
utilizado integralmente nas obras em execução do «Campus» Universitário.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, em 22 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FiGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.644, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Altera o valor da Reserva de Contenção aprovada pelo Decreto n? 84.295, de 10
de dezembro de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição.
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DECRETA:
Art. I? Fica alterado para Cr$ 2.179.690.000,00 (dois bilhões, cento
e setenta e nove milhões, seiscentos e noventa mil cruzeiros), o valor de
que trata artigo I? do Decreto n? 84.295, de 10 de dezembro de 1979.
Art. 2? Os anexos I e U ao Decreto n? 84.295 de 10 de dezembro
de 1979, na parte referente ao detalhamento abaixo indicado, passam a
vigorar com os seguintes valores:
ANEXO I
PODER EXECUTIVO
Ministério da Aeronáutica
TOTAL

24

CrSl,OO
2.177 .250.000
128.000.000
2.179.690.000

ANEXOU
1200 - MINISTllRIO DA AERONAuTICA
1200 - MINISTllRIO DA AERONAuTICA
1.201.16875242.305 - FUNCIONAMENTO DOS

SERVIÇOS DE
ÇAOAOVÚO
RECURSOS VINCULADOS
TOTAL

C'31,OO

PROTE3132.00 24

116.000.000
101.000.000
128.000.000
128.000.000

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
José Flávio Pécora

DECRETO N? 84.645, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Outorga concessão à Rádio Maratan
Ltda, para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito Regional, na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n? 3.004177 (Edital n? 34/77.)

Aros
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão á Rádio Maratan Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer,
sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional, na cidade de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessâo obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As Cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no
25.04.80

D.a.

de

DECRETO N? 84.646, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Outorga concessão â Rádio Integreçeo
de Carmo do Paranaíba Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusào sonora
em onda média de âmbito regional, na cidade de Carmo do Paranaíba, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC:
n? 8.018/79 (Edital n? 40/79),
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Integração de Carmo
do Paranaíba Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro
de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma es.tação de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na CIdade de
Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas neste decreto estão publicadas no Ir.O, de 25.04.80

DECRETO N? 84.647, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Autoriza o funcionamento da habilitação Magistério para Pré-Escola, na Universidade Metodista de Piracicaba, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 53/80, conforme consta do Processo
n? 1752179 - CFE e 208.352/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação Magistério para Pré-Escola, no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, ministrado pelo Centro de Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, mantida pelo Instituto Educacional Piracicabano, com sede na
cidade de Piracicaba, Estado de São Panlo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E.Portella
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DECRETO N? 84.648, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Direito da Faculdade de Direito de Joinville, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 253/80, conforme consta do Processo
n? 2081172-CFE e 208.202172 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito de Joinville, mantida pela Associação Catarinense de Ensino, com sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.649, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóvel rural situado no
Município de Aracoiaba, Estado do Ceará,
compreendido na área prioritária de reforma agrária de que trata o Decreto n?
60.465, de 14.3.67, com prazo de intervenção governamental sucessivamente prorrogado para até 3i.12.83.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IIl, e 161, §§ 2? e 4? ~ da Constituição e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DE C RE TA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b e d e 20, itens I, V e VI, da

46

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado
«Fazenda Capivara), medindo aproximadamente 1.499 ha (hum mil,
quatrocentos e noventa e nove hectares), situado no Município de Aracoiaba, no Estado do Ceará, de propriedade do Espólio de Antonio Nicodemos Vida!.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo possui as
confrontações e limites caracterizados nas transcrições n?s 1.523 fls.
87,1.719, fls. 121, 1.959 fls. 169, do livro 3-A, e 2.460 fls. 90/91, do livro
3-B, todas do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Aracoiaba.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o dominio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966 e no parágrafo único do Art. 13, do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Hygino Antonio Baptiston
DECRETO N? 84.650, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóveis rurais situados
no Município de Parambú, no Estado do
Ceará, compreendidos na área prioritária
de reforma agrária fixada pelo Decreto n?
60.465, de 14 de março de 1967, com prazo
de intervenção governamental sucessivamente prorrogado até a data de 31 de dezembro de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item UI, e 161, §§ 2? e 4? da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DE C R E TA;
Art. I? São declarados de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V,
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da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais abaixo
identificados, situados no Município de Parambú, Comarca de Tauá,
Estado do Ceará:
a) - imóvel denominado Sitio Ingá, matriculado no Registro de
Imóveis da Comarca de Tauá, Estado do Ceará, sob o n? 609, registros
n?s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pertencente a diversos proprietários, com os Iimites e confrontações caracterizados na referida matrícula;
b) - imóvel denominado Sitio Santo Antônio, ou Facundo, matriculado no Registro de Imóveis da Comarca de 'I'auá, Estado do Ceará,
sob o n? 697, registros n?s 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pertencente a diversos proprietários, com os limites e confrontações caracterizados na referida
matricula.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o dominio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do Art. 13, do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Hygino Antônio Baptíston
DECRETO N? 84.651, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o imóvel rural denominado SIUPÉ. situado nos Municípios de
São Gonçalo do Amarante e Perecnru, no
Estado do Ceará. compreendido na "área
prioritária de reforma agrária de que tratam os Decretos n~s 60.465167. 61.106/67.
68.085/71, 75.147/74 e 82.884/78.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
lhe conferem os artigos 81, item UI, e 161,
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n?
1964, e Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de

usando das atribuições que
§§ 2? e 4?, da Constituição, e

4.504, de 30 de novembro de
1969,
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DE C RE TA:
Art. 1~ É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b e â, e 20, itens I e V, da Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado SIUPÉ, medindo aproximadamente 3.600 hectares, situado nos Municípios
de São Gonçalo do Amarante e Paracuru, no Estado do Ceará, cuja
propriedade é atribuída a Gontran Coelho Pinho, Francisco Castelo de
Castro e Gontran Coelho Pinho Júnior, conforme transcrição n? 5.428,
fls. 121, do livro 3-J, do Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do Amarante.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo limita-se ao
Norte, com terras de Manoel Inácio Sampaio e herdeiros de Jacinto
Moura; ao Sul, com terras de José Barbosa de Amorim e Joaquim Rodrigues de Oliveira; a Leste, com terras de Antônio de Oliveira Dias, e
a Oeste, com terras de Tristão Barroso Braga.
Art. 2~ O Instituto N acionai de Colonízacão e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 3~ É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n~ 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do art. 13, do
Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
á

JOÃO FIGUEIREDO
Hygino Antônio Baptiston
DECRETO

N~

84.652, DE 23 DE ABRIL DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóvel rural denominado «Fazenda Saco do Belém», situado no
Município de Santa Quitéria, Estado do
Ceará, compreendido na área prioritária de
que tratam os Decretos n.?s 60.465/67,
61.106/67,68.085/71, 75.147/74 e 82.884/78.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
lhe conferem os artigos 81, item Ill, e 161,
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n~
1964, e Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de

usando das atribuições que
§§ 2~ e 4~, da Constituição, e

4.504, de 30 de novembro de
1969,
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DE C RE TA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado
«Fazenda Saco de Belém», medindo aproximadamente 20.000 hectares,
situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, de propriedade de Teodomira Temóteo de Lima, registrado sob n? 8.413, às fls.
251v/252, do livro 3-F, do Registro de Imóveis da Comarca de Santa
Quitéria.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo possui os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, pelo divisor de água da Serra Vermelha, Com os imóveis Cacimba de Baixo e Nova Brasília; ao
Sul, pelos divisores de água, das Serras do Céu e Gavião, com as Fazendas Morrinhos e Santa Luzia; a Leste pelo divisor de água da Serra
do Lucas, com os imóveis Cachoeiro Grande e São José; a Oeste, pelo
divisor de água da Serra das Cunhãs, com os imóveis Muribeca e Fazenda Santa Tereza.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do Art. 13, do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Hygino Antonio Baptíston
DECRETO N? 84.653. DE 23 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terras com
benfeitorias situadas nos lugares denominados, respectivamente, Fazenda Cataratas e Fazenda Itapiry, integrantes do
perimetro abrangido pelo Decreto n? 1.035,
de 10-01-1939, que criou o Parque Nacional
do Iguaçu, no Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81. item Ill, da Constituição. tendo em vista o disposto
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nos artigos 5?, letra k, e 6?, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, e o que consta dos Processos MA-005234175 e MA-14.124177,
DECRETA:
Art. 1? São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, duas áreas de terras, ambas localizadas no Município de Foz
do Iguaçu, dentro dos limites especificados no Decreto n? 1.035, de 10
de janeiro de 1939, que criou o Parque Nacional do Iguaçu, com as seguintes características e confrontações:
- O primeiro imóvel, medindo 229,90ha (duzentos e vinte e nove
hectares e noventa ares). com benfeitorias, denominado Fazenda Cataratas, de propriedade de Fernando Loures Salinet e sua mulher D. Carmem Teresinha de Abreu Salínet, parte de um marco cravado à margem esquerda do Rio Iguaçu, aqui denominado marco peão «O», segue
por uma linha com o rumo de 15'00' NE, numa distância de 2.080 metros, e divide com a gleba B, pertencente a Cinira N alin Salinet, até encontrar o marco nr. 1; deste, no rumo de 83°00' NW, na distância de
1.195,50 metros, dividindo com terras do lote nr. 112, chega-se no marco
nr. 2; deste, no rU'110 de 13.030' SW, na distância de 1.525,00 metros, dividindo com terras do Parque Nacional do Iguaçu, encontra-se o marco
nr. 3; deste com rumo 76'30' SE, na distância de 300,00 metros, dividindo com terras do Dr. Saulo Ferreira ou quem de direito, chega-se ao
marco rir. 4, deste, no rumo de 13'30'SW, na distância de 758,00 metros, na mesma confrontação anterior chega-se ao marco nr. 5, cravado
à margem esquerda do Rio Iguaçu, e por este acima, até encontrar o
marco inicial, que serviu de ponto de partida, fechando o perímetro.
Confrontações: ao Norte, com o lote nr.- 112; ao sul com o rio Iguaçu, a
Leste, com a Gleba B, de Cinira Nalin Salinet, e a Oeste, com terras do
Dr. Saulo Ferreira ou de quem de direito, e com o Parque Nacional do
Iguaçu.
- O segundo, medindo também 229,90 (duzentos e vinte e nove hectares e noventa ares), denominado Fazenda Itapiry, de propriedade de
Cinira Nalin Salinet, parte de um marco cravado à margem esquerda
do Rio Iguaçu, aqui denominado marco peão "O", e segue pelo rio acima, pela margem esquerda, até encontrar o marco nr. 2, nela cravado;
deste rumo de 27'15'NE, na distância de 2.256,00 metros, dividindo
com terras dos lotes n?s 111, 117, 118 e 131, chega-se ao marco nr. 3, daí,
segue com o rumo 83'OO'NW, na distância de 1.380,50 metros, dividindo com terras do lote n? 110 e parte do n? 112, chega-se ao marco de n?
4, deste, no rumo 15'OO'SW, na distância de 2.080 metros, fazendo divisa com a Gleba A, denominada Fazenda Cataratas, pertencente a Fernando Loures Salínet, chega-se no marco peão ponto de partida, fechando o perímetro. Confrontações: ao Norte, com terras do lote n? 110

ATOS DO PODER EXECUTIVO

51

e parte do lote n? 112; ao Sul, com o Rio Iguaçu; a Leste, com terras
dos lotes n?s 11, 117, 118 e 131, da Subdivisão das terras de Gaspar
Coutinho e outros; e a Oeste, com a Gleba A, denominada Fazenda Cataratas, de propriedade de Fernando Loures Salinet.
Art. 2? Fica o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
autorizado a promover as desapropriações das referidas áreas de terras
e respectivas benfeitorias, na forma da legislação vigente, com seus recursos próprios.
Art. 3? Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786,de 21 de maio de 1956, fica o
expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência no processo de
desapropriação.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposicões em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Hygino Antônio Baptiston
DECRETO N? 84.654, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Concede à Agência Especial de Financiamento Industrial -- FINAME autoriza"
eac para proceder a aumento do seu capital
social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, .item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Agência Especial de Financiamento Industrial FINAME, autorizada a promover a elevação do seu capital social, de
Cr$ 19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de cruzeiros) para Cr$
30.000.000.000,00 (trinta bilhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camila Penna
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DECRETO N? 84.655, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Autoriza o aumento do capital da
LIGHT -- Serviços de Eletricidade S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da LIGHTServiços de Eletricidade S.A., de Cr$ 36.352.147.606,00 (trinta e seis bilhões, trezentos e cinqüenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil,
seiscentos e seis cruzeiros) para Cr$ 37.443.539.760,00 (trinta e sete bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.656, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Concede à Petrobrás Fertilizantes S.A.
- PETROFÉRTIL, autorização para proceder ao aumento do limite de seu Capital
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item HI, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorízada a Petrobrás Fertilizantes S.A. - PETROFÉRTIL, a aumentar o limite de seu Capital Social, de Crê
16.560.088.362,00 (dezesseis bilhões, quinhentos e sessenta milhões, oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros) para Crs
19.290.088.362,00 (dezenove bilhões, duzentos e noventa milhões, oitenta
e oito mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros).
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independênçia e 92? da República.
JOÃO fIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.657, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da LIGHT - Serviços
de Eletricidade S.A., no Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.272179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 KV, a ser estabelecida entre a ETD Água Branca e a torre
s/nv da linha de transmissão J acarepaguá - Santa Cruz, de propriedade de FURNAS - Centrais Elétricas S.A., no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cujos projeto e planta de situação n?
103219 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Processo MME n? 703.272/79.
Art. 2? Fica autorizada a LIG HT - Serviços de Eletricidade
S.A., a promover a cõnstituição .de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da LIG HT - Serviços de Eletricidade S.A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de constru-
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ção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de

linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.658, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da subestação de Aguaí, da
CESP - Companhia Energética de São
Paulo, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 702.950/79,
DE C RETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 8.000
m' (oito mil metros quadrados), necessária à implantação da subestação de Aguaí, no Município de Aguaí, Estado de São Paulo.
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Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? SbE-157, aprovada por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
702.950/79 e assim descrita:
Começa no ponto 1, situado junto à cerca de divisa da faixa, de
domínio da Rodovia SP-344; segue com o rumo de 32'19'NW, numa distância de 80,00m, até o ponto 2; segue com o rumo de 57'41'NE, numa
distância de 100m, até o ponto 3; segue com o rumo de 32'19'SE, numa
distância de 80,00 m, até o ponto 4, tendo confrontado do ponto 1 ao
ponto 4, com Ivan Salvador Gonçalves Carvalho; segue pela cerca com
o rumo de 57'41 'SW,numa distância de 100,00 m , confrontando com a
faixa de domínio da Rodovia SP-344 (Piraçununga - São João da Boa
Vista) até o ponto 1, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.659, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública. para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada â passagem de linha de transmissão da CESP-Companhia
Energética de São Paulo, no Estado de Silo
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição,tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.882/79,
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DE C RE TA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 KV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação de
Ribeirão Preto e a torre Y n? 35, da linha de transmissão denominada
Porto Ferreira - Tambaú, nos Municípios de Ribeirão Preto e Santa
Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de
situação n? NC-GL-CAD-1713 foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de Águas e Energia Elétrica, no Processo MM n? 703.882179.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem' como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.660, DE 28 DE ABRIL DE 1980.
Declara de utilidade pública, para fins

de constituição de servidão eâmínistrativa, faixa de terra destinada à passagem
de linha de trenemieeao da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 702.479179,
DE C RE TA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fius de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 KV, circuito duplo, a ser estabelecida entre as subestações
de Piaçaguera e Vicente de Carvalho, nos Municípios de Cubatão e
Guaruiá, Estado de São Paulo, cujos projetos e planta de situação n?
NC-GL-CAD-1708 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricídade, do Departameuto Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.479179.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Compauhia Energética de São
Paulo, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão ~través de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao 'que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de carater urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.661, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Outorga concessão à RÁDIO CENTRAL MISSIONEIRA LTDA. para estabelecer uma estação de reâioâitueéo sonora em onda média de âmbito regional, na
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n" 12.052179 (Edital n? 49179),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Central Missioneira
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para
estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

H.C. Mattos
As Cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.a. de 30.4.80.

DECRETO N? 84.662, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Outorga concessão à RADIO ITAPE·
CURU DE COLINAS LTDA .. para estebelecer uma estação de radiodifusão sonora
em onda média de iimbito regional, na cidade de Colinas, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 8.263179 (Edital n? 53/79),
DE CR E TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à RÁDIO ITAPECURU DE
COLINAS LTDA., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro
de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Colinas, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
-Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

H.C. Mattos
As Cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 30.4.80
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DECRETO N? 84.663, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios de Niterói e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Município
de Gneruié, Estado de São Paulo e Municípios de Itamaracá e Recife, Estado de
Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DECRETA:
Art. 1? Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1) Eduardo Rodriguez Moure e sua mulher Maria Eladína Gonzalez
Fernandez, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 1112 do terreno de marinha, situado na Rua Visconde do Rio Branco, n? 243, correspondente ao apartamento n? 202, no Município de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-37.193, de 1978.
2) Humberto Florez Diaz Granado, de nacionalidade colombiana,
das frações ideais de 70/12000 e 12/12000 do terreno de marinha, situado na Avenida Pasteur n? 214; correspondentes, respectivamente, ao
apartamento 801 e à vaga na garagem, no Municipio e Estado do Rio de
Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n? 0768-23.238, de 1979;
3) Lloyd Aéreo Boliviano S.A., com sede em La Paz, autorizado a
funcionar no Brasil, por força do Decreto iJ.? 370400, de 27 de maio de
1955, Diário Oficial de 11 de julho de 1955, da fração ideal de 45/10000
do terreno de marinha e acrescidos, situado na Rua Santa Luzia n? 651,
correspondente à Loja 30-A, no Município e Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n?
0768-16.780, de 1979;
4) José Perez Lopez, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de
0,745% do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida Brasil
n? 12.698, correspondente à Loja n? 39, localizada à Rua 1, Pavilhão 1,
Setor Hortígranieiro do Centro de Abastecimento São Sebastião, no
Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-48.141, de 1979;
5) Gunter Sherer Wahling, de nacionalidade alemã; da fração ideal
de 0,02169061 do terreno de marinha, situado na Avenida Boa Viagem
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n? 118, correspondente ao apartamento n? 703, no Município de Recife,
Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério
da Fazenda, sob o n? 0480-09.838, de 1979;
Aforamento b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1) Michelle Carles de Abreu e Lima, de nacionalidade francesa, do
terreno de marinha, Lote n? 7, Quadra 3, do loteamento denominado
«Prainha», Município de Itamaracá, Estado de Pernambuco, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0480-12.908,
de 1977;
2) Adele Pia Scalzer Fiorenzano, de nacionalidade italiana, da fração ideal de 1/229 do terreno de marinha situado na Travessa Marquês
de Herval, n? 191, correspondente ao box n? 133 do Edifício-Garagem
Automática Marquês de Herval, Município de Recife, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n? 0480-18.154, de 1978;
3) Vittorio Ferraris e sua mulher Donatille Solange Ferraris, de nacionalidade italiana, da fração ideal de 3,132% do terreno de marinha,
situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n? 497, correspondente ao
apartamento n~ 32, com direito à vaga na garagem, no Município de
Guarujá, Estado de São Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0880-43.587, de 1979.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.664, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Concede à Companhia Brasileira do
Cobre - CBC autorização para proceder a
aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
Art. I? Fica a Companhia Brasileira de Cobre - CEC, autorizada
a promover a elevação do seu capital social de Crs 600.000.600,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.197.994.000,00 (um bilhão, cento
e noventa e sete milhões e novecentos e noventa e quatro mil cruzeiros).
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
DECRETO N? 84.665, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Concede à Caraíba Metais SIA Indústria e Comércio autorização para proceder
a aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 4? do Decreto-Ieí n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica a Caraíba Metais SI A - Indústria e Comércio autorizada a promover a elevação do seu capital social de Crs
6.750.000.000,00 (seis bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 10.905.400.000,00 (dez bilhões, novecentos e cinco milhões
e quatrocentos mil cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
DECRETO N? 84.666, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de distribuição da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. CEMIG, no Estado
de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto

ATOS DO PODER EXECUTIVO

63

no art. 151, letra "c't.do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 704.041/79,
DE C RETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 15 (quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de distribuição rural, em 13,8 kV, a ser estabelecida entre a rede de distribuição do
distrito sede do Município de Raposos e os consumidores rurais J adyr
Heronvile da Silva e outros, no Município de Raposos, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação n? 15.546-1 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 704.041179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
CEMIG a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de distribuição de que trata o
artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende O direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de distribuição e de línhas telegráficas ou telefônícas auxílíares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servídão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.

Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer 'plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modífícações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.667, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Ou.torga concessão à RÁDIO POTY
LTDA., para estabelecer uma estação de
radiodifusão sonora em onda média de émbito regional, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a), da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 12.053179 (Edital n? 50179).
DE C RE TA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à RÁDIO POTY LTDA., nos
termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional, na cidade de Teresina, Estado do
Piauí.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As Cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.a. de 30.4.80
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DECRETO N? 84.668, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Universidade Federal de
Goiás - Rádio Universitária, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8? item XV,
letra na», da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de
23 de junho de 1972, tendo em vista o que consta do Processo MC n?
20.483173,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica renovada, de acordo com o artigo 23, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 15 de dezembro de 1975,
a concessão outorgada pelo Decreto n? 56.876, de 16 de setembro de
1965, publicado no Diário Oficial da União de 21 subseqüente, à Universidade Federal de Goiás - Rádio Universitária, para executar na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renevada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, atravéz de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 28 de abril de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
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DECRETO N? 84.669, DE 29 DE ABRIL DE 1980.
Regulamenta o instituto da progressão
funcional a que se referem a Lei n? 6.645,

de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-lei
n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 6? e 13 da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e no
artigo 7? do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
DECRETA:
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais
Art. 1? Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de
Cargos, instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, aplicarse-á o instituto da progressão funcional, observadas as normas constantes deste Regulamento.
Art. 2? A progressão funcional consiste na mudança do servidor
da referência em que se encontra para a imediatamente superior.
Parágrafo único. Quando a mudança ocorrer dentro da mesma
classe, denominar-se-á progressão horizontal e quando implicar mudança de classe, progressão vertical, que dependerá da existência de vaga
ou vago.
Art. 3? Par-se-á <a progressão horizontal nos percentuais de 50%
(cinqüenta por cento) por merecimento e 50% (cinqüenta por cento) por
antigüidade.
Parágrafo único. Os percentuais de que trata este artigo incidirão
sobre o número de ocupantes de cargos e empregos da cada categoria
funcional, com a dedução dos abrangidos pelos artigos 14, 17, 18 e 32.
Art 4? A progressão horizontal decorrerá da avaliação de desempenho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cumprido pelo servidor.
Art. 5? Concorrerão à progressão vertical os servidores localizados na última referência das classes iniciais e intermediárias.
CAPÍTULO 11

Do interstício
Art. 6? O interstício para a progressão horizontal será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1, e de 18 (dezoito) meses,
para os avaliados com o Conceito 2.
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Art. 7? Para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12
(doze) meses.
Art. 8? O interstício será computado em periodos corridos, sendo
interrompido nos casos em que o servidor se afastar do exercício do
cargo ou emprego em decorrência de:
I - licença com perda de vencimento;
II - suspensão disciplinar ou preventiva;
III
prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial;

IV
suspensão do contrato de trabalho, salvo se em gozo
de auxilio-doença;
V - viagem ao exterior, sem ônus para Administração,
salvo se em gozo de férias ou licença para tratamento de saúde;
e

VI - prestação de serviços a organizações internacionais.
§ 1?
Consideram-se periodos corridos, para os efeitos deste artigo, aqueles contados de data a data, sem qualquer dedução na contagem.
§ 2? Será restabelecida a contagem do intersticio, com os .efeitos
dai decorrentes, a partir da data do afastamento do servidor para o
cumprimento de suspensão disciplinar ou preventiva, nos casos em que
ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada, na primeira hipótese, e, no segundo caso, se não resultar pena mais grave que a de
repreensão.
Art. 9? Nos casos de interrupção relacionados no artigo anterior,
será reiniciada a contagem para efeito de o servidor completar o interstício decorrente da avaliação de desempenho que precedeu o afastamento, a partir do primeiro dia de janeiro ou julho subseqüente à reassunção do exercício.
Art. 10. O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir I? de julho de
1980.
§ 1? Nos casos de progressão funcional, o intersticio será contado
a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.
§ 2~ Nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão
funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação
de empregado, realizadas a pedido, o intersticio será contado a partir
do primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercicio.
§ 3? Na hipótese de tranferência do funcionário ou movimentação
do empregado, realizadas ex officio, ou de redistribuição de ocupantes
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de cargos ou empregos incluídos no sistema da Lei n? 5.645, de 1970, o
servidor levará para o novo órgão o período de interstício já computado
na forma deste artigo.
Art. 11. No último dia de julho deverão estar consumados os seguintes levantamentos:
I - dos servidores com interstício cumprido;
U - dos servidores localizados na última referência da

classe a que pertencem;
lU - dos servidores que não podem obter progressão, nos
casos especificados no art. 8? deste decreto;
IV - dos servidores a que se referem os arts. 14, 15, 17, 18
e 32 deste Decreto; e
V - das vagas existentes ou dos vagos previstos no limite
da lotação de cada classe, destinados à progressão vertical.
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão
realizados com base nas situações existentes em primeiro de janeiro e
de julho de cada ano.

CAPÍTULO m
Da avaliação de desempenho
Art. 12. A avaliação representará o desempenho do servidor no
período de 12 (doze) meses e será feita até 15 de agosto.
§ I? O desempenho funcional será apurado pelo chefe imediato e
ponderado de acordo com os critérios estabelecidos no modelo anexo de
ficha de avaliação de desempenho.
§ 2? Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, apenas a
50% (cinqüenta por cento) dos servidores de cada categoria funcional
poderá ser atribuído número de pontos igualou superior a 75 (setenta e
cinco), resultando a classificação final da aplicação do disposto no artígo seguinte.
§ 3? No caso de ocorrer número fracionário na aplicação do disposto na parte inicial do parágrafo anterior, o arredondamento ficará a
critério do chefe imediato.
Art. 13. A distribuição da totalidade dos servidores pelos percentuais estabelecidos no artigo 3?, far-sa-á pela ordem decrescente dos
pontos obtidos, atribuindo-se o Conceito 1 aos primeiros 50% (cinqüenta por cento) e o Conceito 2 aos 50% (cinqüenta por cento) restantes.
§ I? Proceder-se-á ao desempate pela soma dos pontos obtidos nos
itens 1 a 4 da ficha de avaliação de desempenho.
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Persistindo o empate, terá preferência, sucessivamente o
I - de maior tempo na referência;

H - de maior tempo na classe;
IH - de maior tempo na categoria funcional;
IV - de maior tempo de serviço público federal;
V - de maior tempo de Serviço Público
VI - o mais idoso.
§ 3? Na apuração dos critérios indicados nos intens IV e V do § 2?
deste artigo, será considerado exclusivamente o tempo de efetivo
exercício.
§ 4? Na hipótese de haver apenas um servidor a ser avaliado na
categoria funcional a que pertença, não serão observados os percentuais, atribuindo-se ao servidor O Conceito 1 ou 2, conforme obtenha
mais de 74 (setenta e quatro) ou menos de 75 (setenta e cinco) pontos.
Art. 14. Os servidores concorrentes à progressão vertical serão
classificados pelo critério de maior tempo na referência, procedendo-se
apenas, em caso de empate, na forma estabelecida nos itens H a VI do
§ 2? do artigo 13.
Art. 15. Os servidores nomeados ou admitidos, assim como os
transferidos ou movimentados, a pedido, ou ainda os que obtiverem ascensão funcional serão avaliados na segunda avaliação que se verificar
após a data do exercício.
Art. 16. Nos casos em que ocorrer fato de que resulte subordinação imediata a outro chefe, no âmbito do órgão ou entidade, o servidor
será avaliado pelo chefe a que esteve subordinado por maior tempo no
período correspondente à avaliação, ou pelo substituto legal.
Parágrafo único.
Não sendo possível efetivar-se a avaliação nos
termos deste artigo, atribuir-se-á o mesmo número de pontos obtidos na
avaliação imediatamente anterior, observada a regra contida no item 5
da ficha de avaliação de desempenho.
Art. 17. Não será avaliado o servidor que, no primeiro dia do mês
de julho, estiver afastado do exercício do cargo ou do emprego por
período igualou superior a 6 (seis)- meses, por motivos não relacionados no artigo 8? deste Decreto.
Parágrafo único.
Na hipótese deste artigo, será atribuído o Conceito 2.
Art. 18. Independentemente de avaliação, será atribuído o Conceito 1 aos servidores:
I - ocupantes de cargos de natureza especial;
H - ocupantes de cargos ou funções integrantes dos Gru-
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Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias;
IH - ocupantes de Funções de Assessoramento Superior a
que aludem os artigos 122 a 124 do Decreto-iei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, titulares de cargo efetivo ou de emprego permanente.
IV - em exercício nos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da República, no Serviço Nacional de Informações, na
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional;
V - requisitados para o exercício de cargos ou funções integrantes do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores,
nos Poderes Legislativo e Judiciário da União, no Distrito Federal e Territórios, bem assim os afastados, mediante autorização expressa da autoridade competente, para cargos ou funções
de direção superior em Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Fundações instituídas pela União, e nos serviços
dos Estados e Municípios;
VI - afastados em virtude de eleição por assembléia ou designados membros de órgãos colegiados federais.
pos

CAPÍTULO IV
Da progressão funcional

Art. 19. Os atos de efetivação da progressão funcional, observado
o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus S8US efeitos a
partir, respectivamente, de setembro e março.
Art. 20. Será declarado nulo o ato que houver concedido indevidamente a progressão funcional.
Art. 21. Será efetivada a progressão funcional a que fazia jus o
servidor falecido ou aposentado.
Art. 22. A progressão funcional dar-se-á mediante ato do dirigente
do órgão de pessoal.
Art. 23. Para efeito da progressão vertical, a estrutura das categorias funcionais, com vistas à fixação de lotação das respectivas classes
será constituída da seguinte forma:
I - Nas categorias compostas de 3 (três) classes:
Classe Especial - 10% (dez por cento);
Classe B - 35% (trinta e cinco por cento); e
Classe A - 55% (cinqüenta por cento).
II - Nas categorias compostas de 4 (quatro) classes:
Classe Especial - 10% (dez por cento);
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Classe C - 20% (vinte por cento);
Classe B - 30% (trinta por cento); e
Classe A - 40% (quarenta por cento).

IH - Nas Categorias compostas de 5 (cinco) classes:
Classe Especial - 5% (cinco por cento);
Classe D - 10% (dez por cento);
Classe C - 15% (quinze por ento);
Classe B - 30% (trinta por cento); e
Classe A - 40% (quarenta por cento).
IV - Nas Categorias do Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica:
Classe Especial - 5% (cinco por cento);
Pesquisador - 10% (dez por cento);
Pesquisador Associado B - 15% (quinze por cento);
Pesquisador Associado A - 20% (vinte por cento);
Pesquisador Assistente B - 20% (vinte por cento);
Pesquisador Assistente A - 30% (trinta por cento).
V - Nas Categorias do Grupo Artesanato:
Classe Especial - 5% (cinco por cento);
Mestre - 10% (dez por cento);
Contramestre - 15% (quinze por cento);
Artífice Especializado - 30% (trinta por cento); e
Artífice - 40% (quarenta por cento).
VI especial:
Classe
Classe
Classe

Nas Categorias funcionais que não possuem classe

C - 20% (vinte por cento);
B - 30% (trinta por cento); e
A - 50% (cinqüenta por cento).

§ I? OS percentuais especificados neste artigo incidirão sobre a lotação global fixada para a categoria funcional, considerando-se, para
esse efeito, englobados o Quadro e aTabelaPermanentes de cada Ministério, Órgão integrante da Presidência da República, Õrgâo Autônomo
ou Autarquia federal.
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§ 2~ O cálculo dos percentuais estabelecidos neste artigo começará, sempre, pela classe inicial, seguindo-se as demais e desprezando-se
as frações. que, somadas, serão acrescidas à lotação da classe inicial.
cial.
§ 3~ Nos casos em que a lotação global da categoria for insuficiente para compor a lotação das respectivas classes, na forma prevista
neste artigo, os correspondentes percentuais serão considerados como
limites máximos.
§ 4~ Nas categorias funcionais constituidas de classes que abranjam áreas de atribuições específicas, os percentuais estabelecidos neste
artigo somente serão considerados na fixação da lotação das classes
que não envolvam atividades de apoio operacional.
§ 5~ Qualquer alteração na lotação global das categorias funcionais somente poderá ser considerada, para efeito da reformulação dos
quantitativos de cada classe, no exercício subseqüente àquele em que
ocorrer, observada, em qualquer caso, a existência de recursos orçamentários suficientes e adequados.
Art. 24. Para efeito de progressão vertical, verifica-se a vaga originária na data:

I - do falecimento;
U - da publicação do ato que transferir o funcionário ou
movimentar o empregado;
UI - da publicação do ato que exonerar ou demitir O funcionário;
IV - da rescisão do contrato de trabalho;
V - da vigência do ato de progressão vertical ou ascensão
funcional; e
VI - da publicação do ato de aposentadoria.

§ I? Verificada vaga originária em uma categoria funcional, serão
consideradas abertas, na mesma data, todas as decorrentes de seu
preenchimento.
§ 2? Para efeito de progressão vertical, as vagas existentes, ou
que venham a ocorrer, bem assim os vagos previstos na lotação das
classes intermediárias ou finais, das categorias funcionais serão considerados, indistintamente, no Quadro ou Tabela Permanentes de cada
Ministério, Órgão integrante da Presidência da República, Órgão Autônomo ou Autarquia federal, conforme o regime juridico do servidor que
tiver direito à progressão.
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Art. 25. O servidor que fizer jus à progressão vertical será elevado à classe imediatamente superior àquela a que pertence, na respectiva categoria:
I - ocupando vaga, originária ou decorrente; ou
II - levando, para a nova classe, na conformidade do disposto no artigo 7? do Decreto-lei n? 1.525, de 28 de fevereiro de
1977, o respectivo cargo ou emprego, observado o limite da lotação da classe, fixada na forma do artigo 23 deste Decreto.
§ 1 ~ Nas hipóteses em que, por conveniência da Administração, a
lotação global da categoria for insuficiente para compor a estrutura
prevista no artigo 23 deste Decreto, os cargos ou empregos que, por
efeito de progressão funcional, tiverem passado a integrar a última
classe, reverterão, quando vagarem, à classe inicial.
§ 2? A aplicação da hipótese prevista no item II deste artigo dependerá da comprovação da existência de recursos orçamentários próprios para atender à despesa decorrente da progressão funcional.

Art. 26. A progressão funcional, em categorias constituídas de
classes que abranjam áreas de atividades específicas, somente poderá
recair em servidor ocupante de cargo ou emprego que envolva a correspondente especialidade.
Art. 27. Respeitada a lotação global da categoria funcional, as vagas e vagos prevístos na lotação de cada classe, resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos no artigo 23 deste Decreto, poderão
reverter às classes imediatamente inferiores.
Art. 28. Constituem requisitos para a progressão vertical, além do
interstício, a escolaridade, a habilitação profissional e a formação especializada exigidas nas especificações da respectiva categoria funcional,
para o desempenho das atribuições da classe a que concorrer o servidor.
§ 1~ Ressalvado o cumprimento do interstício, o disposto neste artigo não será exigido dos servidores integrantes das categorias funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, desde que relativa a categorias cujas atividades correspondam a profissões não regulamentadas.
§ 2? O requisito de Doutorado ou Mestrado será exigido dos servidores concorrentes, respectivamente, às classes de Pesquisador Associado e Pesquisador Assistente, integrantes das categorias funcionais
do Grupo Pesquisa Científica e Tecnológica.
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CAPÍTULO V

Das Disposições Especiais
Art. 29. Haverá em cada Ministério, Órgão integrante da Presi·
dência da República, Órgão Autônomo e Autarquia federal, uma Comissão com a finalidade de zelar pela observância dos critérios de avaliação de desempenho, estabelecidos neste Decreto.
§ I? A Comissão de que trata este artigo será constituida por 3
(três) servidores, designados pelo titular do órgão ou autarquia e presidida pelo dirigente de pessoal.
§ 2? Os membros da Comissão serão substituídos em suas faltas
ou impedimentos:
a) o dirigente de pessoal, pelo seu substituto legal; e
b) os demais membros, por suplentes designados' na forma
do § I? deste artigo.
§ 3? A competência e o funcionamento da Comissão serão definidos em ato a ser baixado pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC.
Art. 30. O disposto neste decreto não se aplica progressão funcional dos servidores integrantes dos Grupos Diplomacia (D-300) e Magistério (M-400 ou LT-M-400), disciplinada em legislação especifica.
Art. 31. Poderá ocorrer progressão funcional de uma para outra
categoria, dentro do mesmo Grupo, em casos especiais, expressamente
indicados na legislação em vigor.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, além dos requisitos exigidos nas normas especiais, a progressão funcional dependerá da habilitação do servidor em processo seletivo específico e, quando for o caso, de comprovante de qualificação profissional, aplicando-se, no que
couber, as normas regulamentares referentes à ascensão funcional.
Art. 32. Ao servidor afastado do exercício do cargo ou emprego,
para o desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
será atribuído o Conceito 2.
Art. 33. Para os efeitos deste Regulamento, será exigido o requisito de experiência profissional no caso da progressão funcional dos integrantes das categorias do Grupo-Segurança e Informações (LT-SI-1400),
na forma prevista no parágrafo único do artigo 9? do Decreto n? 75.639,
de 22 de abril de 1975.
Art. 34. Em relação aos servidores que integrarem a Categoria de
Sanitarista, do Grupo Saúde Pública (SP-1700 ou LT-SP-1700), a progressão funcional acarretará mudança de sede do exercício, na conformidade do que estabelece o § I? do artigo 9? do Decreto n? 79.456, de 30
de março de 1977.
à
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Parágrafo único. No cômputo do interstício para progressão funcional dos servidores pertencentes ao Grupo de que trata este artigo,
deverá ser observado o disposto no § 2? do artigo 9? do Decreto n?
79.456, de 1977.
Art. 35. O servidor que se encontrar em gozo de auxílio-doença
passará a perceber o salário decorrente da progressão funcional, a que
tiver feito jus, a partir da data da reassunção do exercício.
CAPÍTULO VI

Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 36. Aos servidores que, em julho de 1980, estejam cumprindo
interstício será concedido, independentemente de avaliação. aumento
por mérito ou progressão, esta condicionada à existência de vaga ou
vago.
Parágrafo umco. Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação
deste artigo vigorarão a partir de I? de julho de 1980.
Art. 37. Os servidores que, à data da publicação deste Decreto,
ainda não tiverem sido incluídos nas categorias funcionais a que fazem
jus e a que concorrem originariamente serão normalmente avaliados,
como se já tivesse ocorrido a respectiva inclusão no Plano de Classificação de Cargos.
Art. 38. Para efeito de inclusão de servidores, mediante transposição ou transformação dos respectivos cargos ou empregos, no Novo
Plano de Classificação de Cargos, continuarão a ser aplicados os limites percentuais de lotação, estabelecido no artigo 6? do Decreto n?
74.448, de 22 de agosto de 1974.
Art. 39. O DASP expedirá normas complementares a serem observadas no processamento da progressão funcional de que trata este Regulamento.
Art. 40. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogados os Decretos nr s 80.602, de 24 de outubro de 1977, 81.333, de
13 de fevereiro de 1978, 82.265, de 13 de setembro de 1978, e 82.987, de 4
de janeiro de 1979, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 29 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel

o Anexo mencionado neste decreto está publicado no

D.a. de 30-04·80.
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DECRETO N? 84.670, DE 29 DE ABRIL DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra, com as
respectivas benfeitorias, necessárias â implantação do «Distrito de Irrigação do Arroio Obeequeiro», no Município de Arroio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956 e o artigo 28 da Lei n? 6.662, de 25 de junho
de 1979.
DE C RE TA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra de propriedade particular, com as respectivas benfeitorias, no total de 112,75 ha (cento e doze hectares e setenta e
cinco ares), necessárias à implantação do "Distrito de Irrigação do Arroio Chasqueiro", no Município de Arroio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, assim descrita na planta constante do Processo MIN·
TER N? 00·80·01924·2, devidamente rubricada pelo Secretário Geral do
Ministério do Interior, formadas por 4 (quatro) poligonais:
a - POLIGONAL A, inicia no ponto "0" de coordenada Este 312
663 m e coordenada Norte 6 439 056 m; ponto 1 de coordenada Este 312
584 m e coordenada Norte 6 439 103 m; ponto 2 de coordenada Este 312
000 m e coordenada Norte 6 439 126 m; ponto 3 de coordenada Este 311
918 m e coordenada Norte 6 439 110 m; ponto 4 de coordenada Este 311
604 m e coordenada Norte 6 438 912 m; ponto 5 de coordenada Este 311
558 m e coordenada Norte 6 438 912 rn; ponto 6 de coordenada Este 311
532 m e coordenada Norte 6 438 931 m; ponto 7 de coordenada Este 311
525 m e coordenada Norte 6 438 950 m; ponto 8 de coordenada Este 311
524 m e coordenada Norte 6 439 003 m; ponto 9 de coordenada Este 311
612 m e coordenada Norte 6 439 287 m; ponto 10 de coordenada Este 311
578 m e coordenada Norte 439 348 m; ponto 11 de coordenada Este 311
523 m e coordenada Norte 6 439 376 m; ponto 12 de coordenada Este 311
207 m e coordenada Norte 6 439 337 m; ponto 13 de coordenada Este 311
088 m e coordenada Norte 6439 314 m; ponto 14 de coordenada Este 311
000 m e coordenada Norte 6 439 318 m; ponto 15 de coordenada Este 311
950 m e coordenada Norte 6 439 346 m; ponto A·7 de coordenada Este
311 012 m e coordenada Norte 6 439 465 m; ponto A·6 de coordenada Este 311 028 m e coordenada Norte 6 439 489 m; ponto A·5 de coordenada
Este 311 074 m e coordenada Norte 6 439 543 m; ponto A·4 de coordenada Este 310 991 m e coordenada Norte 6 439 709 m; ponto 16 de coorde-
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nada Este 310 886 m e coordenada Norte 6 439 602 m; ponto 17 de coordenada Este 310 887 m e coordenada Norte 6 439 690 m; ponto 18 de
coordenada Este 310 848 m e coordenada Norte 6 439 745 m; ponto 19 de
coordenada Este 310 815 m e coordenada Norte 6 439 722 m; ponto 20 de
coordenada Este 310 845 m e cordenada Norte 6 439 650 m; ponto 21 de
coordenada Este 310 848 m e coordenada Norte 6 439 366 m; ponto 22 de
coordenada Este 310 600 m e coordenada Norte 6 439 584 m; ponto 23 de
coordenada Este 310 571 m e coordenada Norte 6 439 567 m; ponto 24 de
coordenada Este 311 002 m e Norte 6 439 187 m; ponto 25 de coordenada
Este 311 201 m e coordenada Norte 6 439 275 m; ponto 26 de coordenada
Este 311 486 m e coordenada Norte 6 439 310 m; ponto 27 de coordenada
Este 311 530 m e coordenada Norte 6 439 302 m; ponto 28 de coordenada
Este 311 540 m e coordenada Norte 6 439 269 m; ponto 29 de coordenada
Este 311 460 m e coordenada Norte 6 439 000 m; ponto 30 de coordenada
Este 311 460 m e coordenada Norte 6 438 930 m; ponto 31 de coordenada
Este 311 494 m e coordenada Norte 6 438 879 m; ponto 32 de coordenada
Este 311 558 m e coordenada Norte 6 438 850 m; ponto 33 de coordenada
Este 311 617 m e coordenada Norte 6 438 859 m; ponto 34 de coordenada
Este 311 894 m e coordenada Norte 6 439 025m; ponto 35 de coordenada
Este 311 972 m e coordenada Norte 6 439 058m; ponto 36 de coordenada
Este 312 050 m e coordenada Norte 6 439 064 m; ponto 37 de coordenada
Este 312 496 m e coordenada Norte 6 439 046 m; ponto 38 de coordenada
Este 312 573m e coordenada Norte 6 439 032 m; ponto 39 de coordenada
Este 312 627 f i e coordenada Norte 6 439 002 m;
b - POLIGONAL B, inicia no ponto 1 de coordenada Este 310 952
m e coordenada Norte 6 439 981 m; ponto 2 de coordenada Este 310
445m e coordenada Norte 6 439 980 m; ponto 3 de coordenada Este 309
439 m e coordenada Norte 6 439 332 m; ponto 4 de coordenada Este 309
669 m e coordenada Norte 6 438 977 m; ponto 5 de coordenada Este 310
347 m e coordenada Norte 6 439 420 m; ponto 6 de coordenada Este 310
949 m e coordenada Norte 6 439 811 m;
c - POLIGONAL C,. inicia no ponto 1 de coordenada Este 311 648
m e coordenada Norte 6 439 672 m; ponto 2 de coordenada Este 311 583
m e coordenada Norte 6 439 726 m; ponto 3 de coordenada Este 311 539
m e coordenada Norte 6 439 710 m; ponto 4 de coordenada Este 311 481
m e coordenada Norte 6 439 791 m; ponto 5 de coordenada Este 311 571
m e coordenada Norte 6 439 927 m; ponto 6 de coordenada Este 311 646 In
e coordenada Norte 6 439 841 m; ponto 7 de coordenada Este 311 646 m
e coordenada Norte 6 439 791 m; ponto 8 de coordenada Este 311 705 m
e coordenada Norte 6 439 743 m;
d - POLIGONAL D, inicia no ponto de 1 de coordenada Este 312
160m e coordenada Norte 6 438 477 m; ponto 2 de coordenada Este 312
105 m e coordenada Norte 6 438 606 m; ponto 3 de coordenada Este 311
805 m e coordenada Norte 6 438 606 m; ponto 4 de coordenada Este 311
819 m e coordenada Norte 6 438 688 m; ponto 5 de coordenada Este 311
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568 m e coordenada Norte 6 438 685 m; ponto 6 de coordenada Este 311
467 m e coordenadaNorte 6 438 594 m; ponto 7 de coordenada Este 311
307 m e coordenada Norte 6 438 666m; ponto 8 de coordenada Este 311
252 m e coordenada Norte 6 438 793 m; ponto 9 de coordenada Este 311
341 m e coordenada Norte 6 438 958 m; ponto 10 de coordenada Este 311
060 m e coordenada Norte 6 439 055 m; ponto 11 de coordenada Este 310
968 m e coordenada Norte 6 438 944 m; ponto 12 de coordenada Este 311
053 m e coordenada Norte 6 438 858 m; ponto 13 de coordenada Este 311
139 m e coordenada Norte 6 438 681 m; ponto 14 de coordenada Este 311
400 m e coordenada Norte 6 438 429 m; ponto 15 de coordenada Este 311
794 m e coordenada Norte 6 438 390 m; ponto 16 de coordenada Este 311
896 m e coordenada Norte 6 438 509 m.
Art. 2? Fica a Superintendência do Desenvolvimento da Região
Sul - SUDESUL - autorizada a promover, com os recursos próprios,
a desapropriação das áreas referidas no artigo anterior e respectivas
benfeitorias.
Art. 3? Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei n? 2 786, de 21 de maio de 1956, fica a
expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de
desapropriação, para fins de imissão na posse das áreas abrangidas por
este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza.
DECRETO N? 84.671, DE 29 DE ABRIL DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
119.472.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
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119.472.000.00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e setenta e dois
mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo
I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 02.05.80.

DECRETO N? 84.672, DE 29 DE ABRIL DE 1980.
Dispõe sobre Orgãos Autônomos do
Ministério do Exército, com autonomia eâministrativa e financeira assegurada pelo
Decreto n? 73.605, de 08 de fevereiro de
1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere os ítens III e V, art. 81, da Constituição,
DE CR E TA:

Art. I? OS Arsenal de Guerra General Câmara, Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro e Arsenal de Guerra de São Paulo, organizações
militares, com autonomia administrativa e financeira, como Órgãos Autônomos, assegurada pelo Decreto n? 73.605, de 08 de fevereiro de 1974,
carrearão prioritariamente seu potencial fabril e recursos para as seguintes missões de interesse do Exército:
1 - repotencial ização, transformação e adaptação de todo o material bélico;
2 - nacionalização de componentes de materiais importados;
3 - fabricaçâo de lotes de peças para reposição que a indústria civil não se interesse em fabricar ou seja mais conveniente a sua fabricação pelo Exército;
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4 - cooperação com o Centro Tecnológico do Exército, Indústria
de Material Bélico do Brasil (IMBEL) e indústria civil no estudo, pesquisa e desenvolvimento de material bélico, inclusive fabricação de
protópipos;
5 - fabricação de material bélico em caráter extraordinário.
Art. 2? Os recursos recebidos pelos Órgãos Autônomos a que
se refere o artigo anterior, quer sejam orçamentários, extraorçamentários ou gerados comercialmente, terão sua destinação regulada pela legislação específica em vigor.
Art. 3? As prestações de contas de todos os recursos administrativos pelos Órgãos Autônomos de que trata este Decreto regular-se-ão
de acordo com a legislação pertinente em vigor.
Art. 4? O Ministro do Exército regulará a aplicação dos recursos
dos Órgãos Autônomos referidos no artigo 1?, bem como a execução
das demais disposições deste Decreto.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 29 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
W aiter Pires
DECRETO N? 84.673, DE 29 DE ABRIL DE 1980
Dá nova reâeçeo a dispositivo do Decreto n? 77.919, de 25 de junho de 1976, que
regulamenta a Lei n? 6.265, de 19 de novembro de 1975, Lei do Ensino do Exérci-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A letra c) do § I? do Art. 33 do Decreto n? 77.919, de 25 de
junho de 1976, alterada pelo Decreto n? 82.724, de 23 de novembro de
1978, e Decreto n? 84.436, de 28 de janeiro de 1980, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art 33
.
c) 46 (quarenta e seis) anos de idade, incompletos.
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Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 29 de abril de 1980;
República.

159~

da Independência e

92~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO

N~

84.674, DE 30 DE ABRIL DE 1980
Fixa novos níveis de salário-mínimo
para todo o território nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 116, § 2~, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de 1? de maio de 1943, e nos artigos 18 e
19 da Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ A tabela de salário-mínimo aprovada pelo Decreto n?
84.135, de 31 de outubro de 1979, fica alterada na forma da nova tabela
que acompanha o presente Decreto e vigorará pelo prazo de 3 (três)
anos, conforme dispõe o § 1~ do artigo 116 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de 1~ de maio de 1943.
Art. 2? Para os menores aprendizes de que trata o artigo 80, e seu
parágrafo único. da mencionada Consolidação, o salário-mínimo corresponderá ao valor de meio salário-mínimo regional durante a primeira
metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo
ofício. Durante a segunda metade do aprendizado, o salário-mínimo será correspondente a dois terços do valor do salário-mínimo regional.
Art. 3~ Aplicar-se-á O disposto na Lei n? 5.381, de 09 de fevereiro
de 1968, para os Municípios que vierem a ser criados na vigência deste
Decreto.
Art. 4~ Para os trabalhadores que tenham fixados por lei o máximo da jornada diária em menos de oito horas, o salário-mínimo horário
será igual ao da nova tabela multiplicado por oito e divido por aquele
máximo legal.
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Art. 5? O presente Decreto entra em vigor em I? de maio de 1980,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1980, 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
Antonio Delfim Netto
A tabela mencionada neste Decreto está publicada no D.a. de 02,05.80.

DECRETO N? 84.675, DE 30 DE ABRIL DE 1980
Fixa o coeiiciente da atualização monetária previsto na Lei n? 6.205, de 29 de
abril de 1975, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIJ, da Constituição e nos termos do .artigo 2?,
parágrafo único, da Lei n? 6.205, de 29 de abril de 1975, e da Lei n?
6.423, de 17 de junho de 1977,
DE CR E TA:
Art. I? O coeficiente de atualização monetária a que se refere o
parágrafo único do artigo 2? da Lei n? 6.205, de 29 de abril de 1975, será
de 1,264 (um inteiro e duzentos e sessenta e quatro milésimos), aplicável sobre os valores-padrão yigentes em I? de novembro de 1979.
Parágrafo único. Os valores de referência a serem adotados em
cada região, já atualizados na formado caput deste artigo, constam do
Anexo ao presente Decreto.
Art. 2? O coeficiente fixado no artigo I? deste Decreto aplica-se,
inclusive, às penas pecuniárias previstas em lei e aos valores mínimos
estabelecidos para alçada e recurso para os Tribunais.
Art. 3? O presente Decreto entra em vigor em I? de maio de 1980,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas,
Antonio Delfim Netto

o anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.a. de 02.05.80.
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DECRETO N? 84.676, DE 30 DE ABRIL DE 1980
Dispõe sobre o cargo de Presidente da
Comissã.o de Desportos da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Para o cargo de Presidente da Comissão de Desportos da
Marinha, a. ser ocupado por Oficial-General da Ativa, sem prejuízo das
funções que exerça em organização militar da Marinha, poderá ser nomeado Oficial General da Reserva Remunerada da Marinha, de notórios conhecimentos na área das atividades de educação física e de desportos, desde que, por absoluta necessidade do serviço, deixe de ser
provido de acordo com a parte inicial deste artigo.
Parágrafo único. A nomeação de Oficial-General da Reserva Remunerada para o cargo de Presidente da Comissão de Desportos da
Marinha obedecerá ao disposto no parágrafo único do artigo 13 da Lei
n? 5.774, de 23 de dezembro de 1971.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de abril de 1980; 159? da Independência e e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
DECRETO N? 84.677, DE 30 DE ABRIL DE 1980
Dispõe sobre a criação do Programa
Especial de Apoio às Populações Pobres
das Zonas Canavieiras do Nordeste.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DE C RETA:
Art. I? Fica criado o Programa Especial de Apoio às Populações Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste compreendidas nos Estados do Rio Grande no Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe
e Bahia.
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Parágrafo único. O objetivo do Programa é a melhoria das condições de vida e de bem estàr das populações pobres das zonas canavieiras, mediante a promoção do acesso à posse da terra, a melhoria das
condições de renda e emprego, a diversificação das atividades produtivas e a expansão da área dedicada à produção de alimentos básicos.
Art. 2? A implementação do Programa se dará em duas etapas, de
acordo com o seguinte esquema:
I - ainda no exercício de 1980, reforço às atividades de promoção
do desenvolvimento social visando a intensificar o atendimento às necessidades mais urgentes da população pobre;
II - no período 1981-1982, promoção do desenvolvimento rural, inclusive continuidade da promoção do desenvolvimento social, mediante
a ação integrada do setor público, visando à criação das condições
propícias à transformação da realidade social e econômica da área.
Art. 3~ No exercício de 1980, as atividades previstas serão executadas pelos diversos Ministérios, em articulação com os órgãos e entidades afins dos Governos Estaduais, em suas respectivas áreas de
atuação, sob coordenação do Ministério do Interior.
§ I? Em reforço aos planos de trabalho já em execução, com dispêndios previstos em Cr$ 1 780,0 milhões, serão aplicados adicionalmente Cr$ 500,0 milhões oriundos do Programa de Integração Nacional
- PIN.
§ 2? Os recursos adicionais serão liberados aos Ministérios envolvidos, segundo programação, plano de aplicação e cronograma de liberação a serem aprovados por ato próprio do Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, por proposta do Ministério do Interior, ouvidos os demais Ministérios.

Art. 4?
No período 1981-1982, as ações do Programa serão executadas segundo projetos de desenvolvimento rural, dentro de esquema
institucional que viabilize o aperfeiçoamento das ações das diversas entidades envolvidas e a articulação com os demais programas federais e
estaduais atuantes nas zonas canavieiras.
§ I? Os projetos e atividades a serem implementados no âmbito do
Programa deverão estar absolutamente ligados à eliminação da pobreza rural, à redistribuição da renda, à criação de emprego e à valorização econômica e social das zonas canavieiras, mediante a diversificação
das atividades produtivas e a melhoria da estrutura de posse e uso da
terra.
§ 2? A promoção do desenvolvimento rural será efetivada segundo
diretrizes gerais e específicas estabelecidas pela Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, em articulação com as de-
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mais instituições federais envolvidas no Programa. Os Governos Estaduais, tendo em conta as diretrizes estabelecidas, serão responsáveis
pela programação e execução dos projetos e atividades, a nível local.
§ 3? Os recursos financeiros referentes à execução do programa de
desenvolvimento rural, envolvendo ação integrada do setor público, serão destacados globalmente no Orçamento da União para 1981 e no Orçamento Plurianual de Investimentos para o período 1981-1982.
§ 4? O Programa será administrado e acompanhado pelo Ministério do Interior, através da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE, em articulação com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República e os Ministérios envolvidos na sua
execução, nos termos do estabelecido pelo Decreto n? 83.436, de 10 de
maio de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Angelo Amaury Stábile
E. Portella
Murilo Macêdo
Waldir Mendes Arcoverde
João Camillo Penna
Mário David Andreazza
Jair Soares
Antômo Delfim Netto
DECRETO N? 84.678, DE 30 DE ABRIL DE 1980
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Direito de Umusreme, no Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 321180, conforme consta do Processo
n? 2388179-CFE e 214.017/80 do Ministério da Educação e Cultura,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito
de Umuarama, com o curso de Direito, mantida pela Associação Paranaense de Ensino e Cultura, com sede na cidade de Umuarama, Estado
do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 30 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella
DECRETO N? 84.679, DE 30 DE ABRIL DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Administrativas, Contábeis e Econ6micas
de Umuemme, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 314/80, conforme consta do Processo
n? 2632179-CFE e 214.010/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas,
Contábeis e Econômicas de Umuarama, mantida pela Associação Paranaense de Ensino e Cultura, com sede na cidade de Umuarama, Estado
do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella
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DECRETO N? 84.680, DE 2 DE MAIO DE 1980
Outorga â Companhia Paranaense de
Energia - COPEL, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Iguaçu, nos Municípios de
Capitão Leônidas Marques, Salto do Lontra e Realeza, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição nos termos dos artigos 140,
150 e 164, letra "a" do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 704.338/75,
DE C RE TA:
Art. I? E outorgada à Companhia Paranaense de Energia COPEL concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Iguaçu, situado entre Salto Osório e o local do aproveitamento de Salto Caxias, nos municípios de Capitão Leônidas Marques,
Salto do Lontra e Realeza, Estado do Paraná.
§ I? A energia produzida se destina ao serviço público de energia
elétrica em sua área de atuação e suprimento a outros concessionários,
quando autorizado.
§ 2? A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de
transmissão necessário, mediante a prévia aprovação do projeto.
Art. 2? .A concessionária concluirá as obras no prazo que for fixado no despacho de aprovação do projeto definitivo, executando-as de
acordo com o mesmo, com as modificações que forem autorizadas, se
necessárias.
Art. 3? A inobservãncia do prazo fixado no artigo 2? sujeitará a
concessionária às penalidades previstas na legislação de energia elétrica em vigor.
Parágrafo único. O prazo referido poderá ser prorrogado por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Art. 4? A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos,
reverterão à União.
Art. 5? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.

88

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. A concessionária deverá entrar com o pedido a
que se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu silêncio ser interpretado COmo desistência da renovação.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 02 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.681, DE 05 DE MAIO DE 1980.
Declara luto oficial

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o País, por três
dias, a partir desta data, pelo falecimento de Sua Excelência o Senhor
Marechal JOSIP BROZ TITO, Presidente da República Socialista Federativa da Iugoslávia.
Brasília, 05 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.682, DE 05 DE MAIO DE 1980.
Dispõe sobre aumento do capital do
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, da Constituição, e o artigo 5?, parágrafo 2?, da Lei n? 5.615, de 13 de outubro de 1970,
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DE C RE TA:
Art. I? O capital do Serviço Federal de Processamento de Dados
SERPRO fica elevado para Crê 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros), mediante a incorporação de reservas no montante de Cr$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 05 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 84.683, DE 5 DE MAIO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de deeeproprieçeo, imóvel rural de propriedade particular, situado na área prioritária
de reforma agrária, de que trata o Decreto
n? 84.523, de 3 de março de 1980.

O PRESIDENTE DA
lhe conferem os artigos 81,
nos termos dos artigos 18
1964, do Decreto-lei n? 554,

REPÚBLICA, usando das atrubiuições que
item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
de 25 de abril de 1969,
DECRETA:

Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel rural de propriedade particular' situado na área prioritária de reforma agrária, de que trata o Decreto n? 84.523 de 3 de março
de 1980, pertencente a Paulo Borski, Danilo de Moura, Walderley Lutz
e Irineu Rodrigues de Moraes (Gleba Duas Irmãs, com a área de 5.600
halo
Parágrafo único. A área a que se refere este artigo, está situada
no Estado de Mato Grosso, Município de Chapada dos Guimarães,
abrangendo 5.600 ha (cínco mil e seiscentos hectares) e está compreendida dentro do seguinte perímetro: partindo do MP-I, na margem direita do Rio Braço Sul, segne com o rumo magnético de 300 0 0 ' N E , percorrendo uma distância de 8.000 metros, divisando com terras da União,
até encontrar o MP-2; desse ponto, segue com o rumo magnético de
60000'NW, percorrendo uma distância de 7.010 metros, divisando com
terras da União, até encontrar o MP-3; desse ponto, segue com o rumo
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magnetico de 30000'SW, percorrendo uma distãncia de 8.000 metros, divisando com terras da União, até encontrar o MP-4; desse ponto, segue
com o rumo magnético de 60000'SE, percorrendo uma distãncia de 7.000
metros, divisando com terras da União, até encontrar o MP-I, ponto
inicial do perímetro descrito.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rais de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado sempre o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único, do artigo 13,
do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.684, DE 5 DE MAIO DE 1980.
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóveis rurais de propriedade particular. situados na área prioritária de reforma agrária, de que trata o
Decreto n? 84.523, de 3 de março de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, 'usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item UI, e 161,' §§ 2? e 4? da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DE C RE TA:
Art. I?
São declarados de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis de propriedade particular, situados na área
prioritária de reforma agrária de que trata o Decreto n? 84.523 de 3 de
março de 1980, pertencentes: a Luiz Benedito Faria e Expedido Gonçalves (lote Queiróz, com a área de 9.987 ha); Luiz Benedito Faria (lote
São Tomaz, com a área de;9.967ha); José Antonio Rodrigues (lote Santo
Antonio, com a área de 9.955 ha): Ciro Marques da Silva (lote Marques,
com a área de 9.998 ha); José Ze'lmann da Silva (lote São José, com a
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de 9.997 ha): Longuinhos Queiroz Neto (lote Moreno, com a área de
3.074 ha); Domingos Leal de Urzedo (lote Moreno, com a área de 1.040
ha); Antonio de Freitas (lote Moreno, com a área de 3.146 ha), e Eliseu
Vieira Lima, Antonio de Freitas, Joaquim Corrêa Lima e Arsenio Correia Pinto (lote Moreno, com 2.738 halo
Parágrafo único. A área a que .se refere este artigo está situada
no Estado de Mato Grosso, Municipio de Chapada dos Guimarães,
abrangendo 59.902 ha (cinqüenta e nove mil, novecentos e dois hectares), e está compreendida dentro do seguinte perímetro: partindo do P1, situado à margem esquerda do Rio Braço Norte, comum com MP-1
da suposta propriedade de José Antonio Rodrigues, segue com o rumo
90000'E, pela divisa dessa suposta propriedade, percorrendo uma distância de 11.120 metros, até o P-2, comum com o MP-.2 da suposta propriedade de José Antonio Rodrigues; desse ponto, segue com o rumo
OoOO'N, por uma distância de 9.998 metros, pela divisa da suposta propriedade de José Zelmann, até o P-3, comum com o MP-2, dessa suposta propriedade; desse ponto, segue com o rumo 90000'E, por uma distância de 30.000 metros, pela divisa das supostas propriedades de José
Zelmann, Armando Gonçalves de Queiroz e Nilton Moreno, até encontrar o P-4, comum com o MP-3, da suposta propriedade de Nilton Moreno, confrontando do·P-1 ao P-4, com terras da União; desse ponto, segue com o rumo 0000'8, por uma distância de 9.998 metros, pela divisa
da suposta propriedade de Nilton Moreno, até encontrar o P-5, comum
com o MP-4, dessa suposta propriedade, confrontando com terras de
quem de direito; desse ponto, segue com o rumo 90000'W, por uma distância de 10.000 metros, pela divisa da suposta propriedade de Nilton
Moreno, até o P-6, comum com o MP-1 dessa suposta propriedade; desse ponto, segue com o rumo 0000'8, por uma, distância de 9.920 metros,
pela divisa da suposta propriedade de Tomaz M. Rodrigues, até encontrar o P-7, comum com o MP-4, dessa suposta propriedade; desse ponto, segue com o rumo 90000'W, por uma distância de 40.510 metros, pela
divisa das supostas propriedades de Tomaz M. Rodrigues, Ciro Marques da Silva e José Antonio Rodrigues, até encontrar o P-8, comum
com o MP-4 da suposta propriedade de José Antonio Rodrigues, confrontando do P-5 ao P-8, com terras da União; desse ponto, segue pelo
Rio Braço Norte, acima, por sua margem esquerda, até o P-I, ou seja o
ponto inicial do perímetro descrito.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata ° presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado sempre o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do artigo 13, do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 05 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.685, DE 6 DE MAIO DE 1980
Regulamenta a Lei n? 6.746, de 10 de
dezembro de 1979, que trata do Imposto 80·
bre a Propriedade Territorial Rural - ITR
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição,
DE CR E TA:
Art. I? Para cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural aplicar-se-á, sobre o valor da terra nua, constante da declaração
para cadastro e não impugnado pelo Instituto N acionai de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, ou resultante de avaliação féita pelo
mesmo Órgão, a alíquota correspondente ao número de módulos fiscais
do imóvel, de acordo com a tabela adiante:
Número de módulos fiscais
Alíquota
Até 2
0,2%
Acima de 2 até 3
0,3%
Acima de 3 até 4
0,4%
Acima de 4 até 5
0,5%
Número de Módulos Fiscais
Alíquota
Acima de 5 até 6
0,6%
Acima de 6 até 7
0,7%
Acima de 7 até 8
0,8%
Acima de 8 até 9
0,9%
Acima de 9 até 10
1,0%
Acima de 10 até 15
1,2%
Acima de 15 até 20
1,4%
Acima de 20 até 25
1,6%
Acima de 25 até 30
1,8%
Acima de 30 até 35
2,0%
Acima de 35 até 40
2,2%
Acima de 40 até 50
_
2,4%
Acima de 50 até 60
2,6%
Acima de 60 até 70
2,8%
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Acima de 70 até 80
3,0%
Acima de 80 até 90
3,2%
Acima de 90 até 100
3,4%
Acima de 100
3,5%
Art. 2? O imposto não incidirá:
a) sobre glebas rurais de área não excedente a vinte e cinco hectares, quando as cultive, só ou com sua família, o proprietário que não
possua outro imóvel (art. 21, § 6?, da Constituição Federal), ou
b) sobre o imóvel rural, ou conjunto de imóveis rurais, de área
igualou inferior a um módulo fiscal, desde que o contribuinte o cultive
só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros.
§ I? Para efeito da não incidência de que trata este artigo,
considera-se imóvel cultivado aquele que tenha grau de utilização da
terra igualou superior a 30% (trinta por cento), calculada a percentagem sobre a relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural.
§ 2? Entende-se por ajuda eventual de terceiros o trabalho, remunerado ou não, de natureza eventual ou temporária, realizado nas épocas de maiores serviços.
§ 3? Para efeito de aplicação do disposto na alinea "b" deste artigo, quando se tratar de mais de um imóvel, somar-se-ão as frações de
módulo fiscal de cada imóvel rural.
Art. 3? A não incidência do imposto de que trata o art. 2? ocorrerá de ofício, com base nas informações constantes da declaração prestada. pelo contribuinte e cessará quando verificada pelo INCRA a falsidade dessas informações.
Art. 4? O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares,
será fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em
conta os .seguintes fatores:
a) o tipo de exploração predominante no Município:
I - hortifrutigranieíra:
II - cultura permanente;
III - cultura temporária;
IV - pecuária;
V - florestal;
b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
c) outras explorações existentes no Município que, embora
não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou
da área utilizada;
d) o conceito de «propriedade familiar.., constante do art.
4?, item H, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964.
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§ 1~ Na determinação do módulo fiscal de cada Município, o INCRA aplicará metodologia, aprovada pelo Ministro da Agricultura, que
considere os fatores estabelecidos neste artigo, utilizando-se dos dados
constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural.
§ 2~ O módulo fiscal fixado na forma deste artigo, será revisto
sempre que ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizando-se
os dados atualizados do Sistema Nacional de Cadastro Rural.
Art. 5~ O número de módulos fiscais de cada imóvel rural será
obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do
Município.
Parágrafo único. No caso de imóvel rural situado em mais de um
Município, o número de módulos fiscais será calculado com base no
módulo fiscal estabelecido para o Município onde estiver cadastrado o
imóvel, segundo critérios baseados para o cadastramento.
Art. 6? Para os efeitos deste Decreto, constitui área aproveitável
do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuária ou
florestal, não se considerando aproveitável:
a) a área ocupada por benfeitorias;
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou reflorestada com essências nativas;
c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agricola, pecuária ou florestal.
§ 1~ Consideram-se benfeitorias as casas de moradia, galpões, banheiros para gado, valas, silos, currais, açudes, estradas de acesso e
quaisquer edificações para instalações do beneficiamento, industrialização, educação ou lazer.
§ 2? Considera-se de preservação permanente, a área ocupada por
floresta ou mata e demais formas de vegetação natural, sem qualquer
destinação comercial, tais como caatinga, banhado, pantanal, cerrado
ou outras, desde que obedecido o previsto nos arts. 2~ e 3~ da Lei n~
4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal).
§ 3~ Consideram-se imprestáveis ou in aproveitáveis para qualquer
exploração agrícola, pecuária ou florestal, as seguintes áreas:

a) área efetivamente utilizada com exploração mineral, desde que o contribuinte possua a planta de localização, respectivo
registro no Departamento Nacional de Produção Mineral, o ato
de concessão de lavra e , quando a lavra não for de superfície, a
justificativa de que a mencionada utilização impede a exploração com finalidade agrícola, pecuária ou florestal;
b) as áreas impróprias à lavoura, à implantação de pastagens artificiais, as que não sirvam de pastos nativos e nem à
extração vegetal ou florestal, sem potencial agricola e que são
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áreas áridas, acidentadas, declívosas, pedregosas, encharcadas
ou erodidas, em nível que ínviabílize a sua exploração.
Art. 7? O valor da terra nua considerado para o cálculo do imposto será a diferença entre o valor venal do imóvel, inclusive das respectivas benfeitorias, e o valor dos bens incorporados ao imóvel, declarado pelo contribuinte e não impugnado pelo INCRA, ou resultante de
avaliação feita pelo INCRA.
§ I? O valor dos bens incorporados ao imóvel, para os efeitos deste artigo, inclui:
I - o das construções, instalações e melhoramentos;
II - o das culturas permanentes;
III - o das árvores de florestas naturais;
IV - o das árvores de florestas plantadas;
V - o das pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2? O valor da terra nua referido neste artigo será impugnado pelo INCRA quando inferior a um valor mínimo por hectare, a ser fixado
pelo INCRA através de Instrução Especial.
§ 3? A fixação do valor mínimo da terra nua, por hectare, a que se
refere o parágrafo anterior, terá como base levantamento periódico de
preços venais do hectare de terra nua, para os diversos tipos de terras
existentes no Município.
§ 4? O valor da terra nua, declarado pelo contribuinte e não impugnado pelo INCRA, será corrigido anualmente por um coeficiente de
atualização, estabelecido pelo INCRA para cada Unidade da Federação, através de Instrução Especial, com base na variação percentual do
preço da terra, verificada entre os dois exercícios anteriores ao de lançamento do Imposto.
§ 5? O coeficiente, a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser
utilizado para a atualização do valor mínimo previsto neste artigo.
Art. 8? O imposto, calculado na forma do art. I?, poderá ser objeto de redução de até 90% (noventa por cento), a título de estímulo fiscal, observado quanto segue:
a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento) do imposto, pelo grau de utilização da terra, medido pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do
imóvel rural, quociente esse que, multiplicado por 0,45 (quarenta e cinco centésimos), definirá o Fator de Redução pela Utilização (FRU);
b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento) do imposto, pelo grau de eficiência na exploração, medido pela relação entre o rendimento ou número de cabeças de animais por
hectare, obtido para cada produto explorado, e os corresponden-
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tes índices de rendimentos fixados pelo INCRA, através de InstruçãoEspecial, quociente esse que, multiplicado pelo FRU, referido na alínea a deste artigo, determinará o Fator de Redução
pela Eficiência (FRE).
Art. 9? Para efeito do disposto no artigo anterior, consideram-se
efetivamente utilizadas:
a) as áreas plantadas com produtos vegetais;
b) as áreas de campos e pastos nativos, nas condições estabelecidas em Instrução Especial do INCRA;
c) as áreas de exploração extrativa, nas condições estabelecidas em Instrução Especial do INCRA;
d) as áreas de exploração de florestas nativa de acordo com
plano de exploração aprovado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF e nas condições estabelecidas
em Instrução Especial do INCRA.
§ I? No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considerase efetiv:amente utilizada a área total do consórcio ou intercalação.
§ 2? No caso de mais de um cultivo no ano, com um Ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior
área usada no ano considerado.
Art. 10. O grau de eficiência na exploração, previsto no § 2? do
art. 8? será obtido de acordo com a sistemática seguinte:
a) para os produtos vegetais divide-se a quantidade colhida
de cada produto pelos respectivos índices de rendimento;
b) para a exploração pecuária, divide-se o número total de
cabeças do rebanho pelo índice de lotação, cabeça por hectare,
fixado por zona de pecuária;
c) a soma dos resultados obtidos na forma das alíneas a e b
dividida pela área efetivamente utilizada, calculada consoante o
artigo anterior, e multiplicado por cem, determina o grau de eficiência na exploração, limitado a cem por cento.
§ I? Considera-se a existência de culturas em formação, quando a
área colhida for menor que 80% (oitenta por centoI da área plantada
com produtos de ciclo superior a 12 Idoze) meses, incluindo o reflorestamento com essências exóticas, hipótese em que, para cálculo do grau de eficiência na exploração, será adotado o seguinte critério:
a) divide-se a quantidade colhida pelo respectivo índice de
rendimento;
b) à área calculada na forma da alínea anterior, somar-se-ão
80% (oitenta por cento) da diferença entre a área plantada e a área
colhida com esses produtos.
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§ 2? Para os produtos que não tenham índices de reudimento fixados na forma da alínea b do art. 8?, adotar-se-á a área utilizada com esses produtos, COmo resultado do cálculo previsto na alínea a do caput
deste artigo.

Art. 11. A redução do imposto, de que tratam os arts. 8?, 9? e lO,
não se aplicará ao imóvel que, na data do lançamento, não esteja com o
imposto de exercícios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.
Art. 12. Para gozar dos estímulos fiscais concedidos por este Decreto, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e
respectiva produção, quando o imóvel rural, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
Parágrafo único. Para efeito de constatação da veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, o INCRA poderá levar em consideração as informações constantes das declarações prestada pelos arrendatários ou parceiros. sem prejuízo de ação fiscalizadora.
Art. 13. Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou destruição de pastos, o Ministro da Agricultura poderá determinar que o percentual de redução referido no art. 8? seja:
a) calculado com base em dados do ano anterior ao da ocorrência ou
b) fixado genericamente para todos os imóveis que comprovadamente estejam situados na área de 'ocorrência da intempérie ou calamidade.
Parágrafo único. Nos casos de estado de calamidade pública, decretado pelo Poder Piiblico Federal ou Estadual, a redução de que trata
o art. 8? poderá ser de 90% (noventa por cento), desde que o imóvel tenha sido efetivamente atingido pelas causas determinantes daquela situação.
Art. 14. Para os imóveis rurais que apresentarem grau de utilização da terra, calculado na forma da alínea a do art. 8?, inferior aos limites fixados no a, t. 16, a alíquota a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes coefic'íentes de progressividade:

a) no primeiro ano em que o fato ocorrer: 2 (dois);
b) no segundo ano, consecutivo: 3 (três);
c) no terceiro ano e seguintes, consecutivos: 4 (quatro).
Parágrafo único.
exercício de 1980.

O disposto neste artigo aplica-se inclusive ao
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Art. 15. Em qualquer hipótese, a aplicação do previsto no art. 14
não resultará em alíquotas inferiores a:
a) no primeiro ano: 2% (dois por cento);
b) no segundo ano: 3% (três por cento);
c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por cento).
Art. 16. Os limites referidos no art. 14 serão fixados segundo a área do módulo fiscal do Município de localização do imóvel rural, da seguinte forma:
Área do módulo fiscal
Grau de utilização da terra
Até 25 (vinte e cinco) hectares
30%
Acima de 25 (vinte e cinco), até 50 (cinqüenta) hectares
25%
Acima de 50 (cinqüenta), até 80 (oitenta) hectares
18%
Acima de 80 (oitenta) hectares
10%
Art. 17. A aplicação do disposto nos arts. 14, 15 e 16, ressalvada a
hipótese prevista no art. 18, independe de alienação ou de transferência
a qualquer título, inclusive por sucessão «causa mortis» , do imóvel ruralou parte dele.
Art. 18. Nos casos de projetos agropecuários, o contrubuinte poderá pleitear a suspensão, pelo prazo de até 3 (três) anos, da aplicação do
previsto no art. 14, desde que assuma, perante o INCRA, o compromisso de desenvolver exploração do imóvel rural no grau minimo estabelecido no art. 16.
§ I? O requerimento do contribuinte deverá, sumariamente, demonstrar o tipo de exploração a ser desenvolvida no imóvel, os investimentos a serem realizados, a fonte de recursos, bem como a área a ser
explorada, e será considerado deferido se, dentro de 90 (noventa) dias
contados do seu recebimento pelo INCRA, não for por ele apreciado.
§ 2? O requerimento mencionado no § I? será acompanhado de documento comprobatório de aprovação de projeto por órgão governamental de desenvolvimento ou do compromisso referido no «caput» deste
artigo.
§ 3? O prazo de suspensão requerido pelo contribuinte não será
prorrogado, em hipótese alguma. mesmo nos casos em que a liberação
de recursos apontados no requerimento não tenha ocorrido na forma e
prazos previstos.
§ 4? A suspensão de que trata este artigo deverá ser requerida até
o dia 31 de março de cada ano e terá efeito a partir do exercicio seguinte ao da protocolização do requerimento no INCRA.
§ 5? Excepcionalmente, nO ano de 1980, a suspensão poderá ser requerida até 120 dias após a data de publicação deste decreto.
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§ 6? O contribuinte ficará sujeito ao pagamento em dobro, através
de lançamento retroativo e complementar, dos tributos devidos, acrescidos das cominações legais, e das despesas com as verificações necessárias, se o grau de utilização da terra permanecer inferior aos limites
estabelecidos no art. 16, após o decurso do prazo de suspensão.

Art. 19. Para gozar dos estímulos fiscais previstos no art. 8?, os
contribuintes, que se enquadrem nas condições estabelecidas em Instrução Especial do INCRA, estarão obrigados a prestar declaração anual
para cadastro.
§ I? Independentemente do disposto neste artigo, estão obrigados
a prestar declaração anual os contribuintes que sejam pessoas jurídicas, mesmo que arrendatários de imóvel rural, qualquer que seja a sua
dimensão.
§ 2? Aos contribuintes não obrigados a prestar declaração anual,
fica facultada a apresentação de declaração, para gozo dos benefícios
previstos neste Decreto.
§ 3? Se os contribuintes não obrigados a prestar declaração anual
não utilizarem a faculdade prevista no parágrafo anterior, o INCRA
efetuará o lançamento dos tributos com os dados de que dispuser.

Art. 20. A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no Art. 5? do
Decreto-lei n? 57, de 18 de novembro de 1966, não incidirá sobre imóveis rurais abrangidos pelo § 6? do art. 21, da Constituição Federal, e
so bre aqueles não sujeitos à incidência do imposto por força do § I? do
art. 50, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a nova redação
dada pelo art. I? da Lei n? 6.746, de 10 de dezembro de 1979, salvo nos
casos de expressos pedidos de atualização cadastral.
Art. 21. A contribuição de que trata o art. 5? do Decreto-lei n?
1.146, de 31 de dezembro de 1970, será calculada na base de 1% (um por
cento) do Valor de Referência Regional, vigente em I? de janeiro de cada ano, multiplicado por doze, para cada módulo fiscal atribuido ao
imóvel rural de acordo com o art. 5? deste Decreto.
Parágrafo único. A contribuição referida neste artigo não incidirá:
a) sobre imóveis rurais abrangidos por imunidade constitucional ou não sujeitos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural na forma deste Decreto;
b) sobre os imóveis rurais de tamanho até 3 (três) módulos
fiscais, que apresentarem grau de utilização da terra igualou
superior a 30% (trinta por cento), calculado na forma da alínea
a do art. 8?;
c) sobre os imóveis rurais classificados como minifúndio ou
empresa rural, na forma do art. 22.
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Art. 22 Para efeito do disposto no art. 4? incisos IV e V, e no art.
46, § I?, alinea b, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, considerase:

I - Minifúndio, o imóvel rural com dimensão inferior a
um módulo fiscal, calculado na forma do art. 5?;
U - Latifúndio, o imóvel rural que:
a) exceda a seiscentas vezes o módulo fiscal calculado na
forma do art. 5?;
b) não excedendo o limite referido no inciso anterior e tendo
dimensão igualou superior a um módulo fiscal, seja mantido
inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e
sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou
inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no
conceito de empresa rural;
UI - Empresa Rural, o empreendimento de pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro das condições de cumprimento da
função social da terra e atendidos simultaneamente os requisitos seguintes:
a) tenha grau de utilização da terra igualou superior a 80%
(oitenta por cento), calculado na forma da alinea a do art. 8?;
b) tenha grau de eficiência na exploração. calculado na forma do art. 10, igualou superior a 100% (cem por cento);
c) cumpra integralmente a legislação que rege as relações de
trabalho e os contratos de uso temporário da terra.
Art. 23 As declarações previstas neste Decreto são apresentadas
sob inteira responsabilidade dos contribuintes e, no caso de falsidade,
dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos derivados. além das multas decorrentes e das despesas com as verificações
necessárias.
Art. 24 O INCRA. em Instrução Especial, disporá sobre o procedimento administrativo para apuração dos créditos e das infrações à legislação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. das Taxas e
Contribuições por ele administradas. bem como a formalização. revisão
e cumprimento das respectivas exigências.
Art. 25 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 6 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 84.686, DE 06 DE MAIO DE 1980
Concede à Fertilizantes Vale do Rio
Grande SIA - Valefértil, autorização para
proceder ao aumento do limite de seu Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLIOA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH da Constituição e, tendo em vista o disposto
no art. 4? do Decreto-lei n? 1678, de 22 de fevereiro de 1979, e o que
consta do Processo MME n? 601.116/80,
DE C RE TA:
Art.1? Fica autorizada a Fertilizantes Vale do Rio Grande SI A Valefértil, a aumentar o limite de seu Capital Social de Cr$
2.250.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 4.750.000.000,00 (quatro bilhões, setecentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 06 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.687, DE 06 DE MAIO DE 1980
Concede à Petrobrás Mineraçifo S.A.
- Petromisa, autorização para proceder ao
aumento do limite de seu Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo MME n? 600.226180,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizada a Petrobrás Mineração S.A. - Petromisa
a aumentar o limite de seu Capital Social de Cr$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.800.000.000,00
(hum bilhão e oitocentos milhões de cruzeiros).
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.688, DE 6 DE MAIO DE 1980
Concede ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE autorizacão para proceder a aumento do seu capital
social.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento EconômicoBNDE,autorizado,a promover a elevação de seu capital social de Cr$
60.000.000.000,00
(sessenta
bilhões
de
cruzeiros)
para
Cr$
90.000.000.000,00 (noventa bilhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camillo Penna
DECRETO N? 84.689, DE6 DE MAIO DE 1980
Cancela autorização para funcionamento no Brasil da Companhia Adriática
de Seguros.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição do Brasil,
DECRETA:
Art. I? Considerar-se-ão canceladas as autorizações para funcionamento no Brasil e as respectivas Cartas Patentes concedidas à Com-
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panhia Adriática de Seguros, com sede em Milão, Itália, a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, das certidões de arquivamento, no Órgão de Registro do Comércio, das Cartas Patentes da
Companhia Adriática de Seguros Gerais - C.A.S., sua sucessora, em
todos os direitos e obrigações.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 84.690, DE 06 DE MAIO DE 1980
Autoriza a transferência para o patrimônio do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, dos imóveis que menciona, situados em Montes Claros, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 22 da Lei n? 4.229, de I? de julho de 1963,
DE C RE TA:
Art. I? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a transferir para o patrimônio do Departamento de Obras Contra as Secas DNOCS, os ímóveis (terrenos e benfeitorias) designados por Quadras
n?s 11 (onze) e 15 (quinze), lotes n?s 10 (dez) a 18 (dezoito) e 20 (vínte] ,
no lugar denominado Varginha, na Vila Ipê, Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, de acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 068003.670, de 1977.
Art. 2~ A transferência efetivar-se-á mediante termo a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 06 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO

N~

84.691, DE 19 DE MAIO DE 1980
Concede à DIGIBRÁS - Empresa Di~
gital Brasileira S.A. 'autorização para promover o aumento do seu capital.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a DIGIBRÀS - Empresa Digital Brasileira SI A autorizada a promover a elevação do seu capital, de Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Antonio Delfim Netto
DECRETO

N~

84.692, DE 12 DE MAIO DE 1980
Concede ao Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. - BNCC autorização para proceder ao aumento de seu Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item III da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o aumento do Capital Social do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - BNCC, de Crs 1.050.000.000,00
(um bilhão, cinqüenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.750.000.000,00
(um bilhão, setecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
Art. 2~ O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábíle
Antonio Delfim Netto
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84.693, DE 12 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra necegsarias à implantação da subestação IpUã,
da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n~ 702 945/79,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áraas de terra de propriedade particular, com o total de
6.400,OOm2 (seis mil e quatrocentos metros quadrados), necessárias à
implantação da subestação Ipuã, no Municipio de Ipuã, Estado de São
Paulo.
Art. 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior. compreendem aquelas constantes das plantas de situação nf s BX-SK-56.126 e
56.130 - Campinas, aprovadas por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.945/79 e assim descritas:
ÁREA A - tem início no marco cravado na esquina da Rua Getúlio Vargas com o futuro prolongamento da Rua João Carlos da Rocha;
deste ponto, segue com o rumo e distância SE 42~35' ~ 80,OOm (oitenta
metros) margeando a referida Rua Getúlio Vargas até o marco cravado
na esquina desta rua com uma futura rua; neste ponto deflete à direita,
formando ângulo interno de 90~00', e segue como rumo e distância SW
47~18' - 80,00m (oitenta metros) margeando o traçado da futura rua até
encontrar outro marco; neste ponto deflete à direita, formando ângulo
interno de 89~53' e segue com O rumo e distância NW 42~35' - 52,50 m
(cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros) confrontando com
terras da desaproprianda até encontrar outro marco, onde faz divisa
também com terras de Sebastião de Freitas Barbosas: neste ponto deflete à direita, formando ângulo interno de ~8?30'. e segue com o rumo
e distância NE 08°55' - 44,17 m (quarenta e quatro metros e dezessete
centímetros) confrontando com terras de Sebastião de Freitas Barbosa
até encontrar outro marco, onde, faz divisa também com o futuro prolongamento da Rua João Carlos da Rocha; neste ponto deflete à direita,
formando um ângulo interno de 141°37', e segue com o rumo e distância NE 47~18' - 45,20m (quarenta e cinco metros e vinte centímetros)
margeando o futuro prolongamento da Rua João Carlos da Rocha até
encontrar o marco onde teve início esta descrição, formando um ângulo
interno de 89~53'.

106

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ÁREA B - tem inicio no marco cravado no futuro prolonamento
da Rua João Carlos da Rocha, onde, faz divisa também com terras de
Angelo Sacardo; deste ponto, segue com o rumo e distãncia SW 08?55'
- 44,17m (quarenta e quatro metros e dezessete centimetros) margeando as terras de Angelo Sacardo até encontrar outro marco; neste ponto
faz uma deflexão à direita, formando ângulo interno de 51'30', e segue
com o rumo e distância NW 42?35' - 27,00m (vinte e sete metros) confrontando com terras da desaproprianda até encontrar o marco cravado
na divisa com o futuro prolongamento da Rua João Carlos da Rocha;
neste ponto deflete à direita, formando um ângulo interno de 90?07', e
segue com o rumo e distância NE 47?18' - 34,80m (trinta e quatro metros e oitenta centímetros) margeando o futuro prolongamento da Rua
João Carlos da Rocha até encontrar o marco onde teve início esta descrição, formando um ângulo interno de 38°23".
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a desapropriação das referidas áreas de terra na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365
de 21 de junho de isa. modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio d,
1956, fica a expropriante autorizada, a invocar o caráter de urgência O(
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse das áreas de
terra abrangidas por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.694, DE 12 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de consutuíçeo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, DO Estado de
Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 702.945/79,
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DE C R E TA:

Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as àreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de
transmissão, em 138 kv, circuito duplo, a ser estabelecido entre a torre
número 19·3 da linha de transmissão denominada subestação Pioneirossubestação Barretos, e a subestação de Ipuã, no Municipio de
Ipuã, Estado de São Paulo, cujos Projeto e planta de situação n? BX-D·
11.186·Campinas foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Água e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.945/79.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão Administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas, ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente. desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terras atingidas
pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência. da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.695, DE 12 DE MAIO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Ciências Sociais e de Pedagogia, das
Faculdades Integradas Colégio Moderno,
com sede em Belém, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n?' 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 265/80, conforme consta do Processo
n? 1517-8179-CFE e 212.107/80 do Ministério da Edncação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Ciências
Sociais, Bacharelado e Licenciatura, e de Pedagogia, Licenciatura Plena, com habilitações em Magistério das Disciplinas Pedagógicas de 2?
grau e, em Administração Escolar de I? e 2? graus, em Supervisão Escolar, em Inspeção Escolar e em Orientação Educacional, a serem mio
nistrados pelas Faculdades Integradas Colégio Moderno, mantidas pela Sociedade Civil Colégio Moderno, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de maio de 1980; 159? da Independência, 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella.

DECRETO N? 84.696, DE 12 DE MAIO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Administração, de Ciências Contábeis e
de Economia, do Centro de Ensino Superior de Rondônia, em Porto Velho, Territó-

rio Federal de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 361/80, conforme consta do Processo
n? 1880-1-2179-CFE e 214.552/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Administração, de Ciências Contábeis e de Economia, a serem ministrados pelo
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Centro de Ensino Superior de Rondônia, mantido pela Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia, Fundacentro, com sede na cidade
de Porto Velho, Território Federal de Rondônia.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.697, DE 13 DE MAIO DE 1980.
Autoriza GIOVANNI BUCCI e FRANCO SARTORI, de ttecionelideâe italiana, a
adquirirem imóveis rurais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o artigo 3?, § 3?, da Lei n? 5709, de 7 de outubro de 1971, combinado com o artigo 7? § 5?, do Decreto n? 74965, de 26 de novembro de
1974,
DECRETA:
Art. I? Ficam GIOVANNI BUCCI e·FRANCO SARTORI, de nacionalidade italiana, já proprietários de 264,9900 ha (duzentos e sessenta e quatro hectares e noventa e nove ares) de terras no município de
Indíanópolis, Estado do Pará,
autorizados. a adquirir, em condomínio, de Maria Luiza Budelazzi e Giuseppe Ghirlandi, também italianos, áreas contíguas com 1.100,6255 ha (Hum mil e cem hectares, sessenta e dois ares e cinqüenta e cinco centíares}, situadas no município
de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto objetiva a
exploração agropecuária, de acordo com o Projeto aprovado pelo Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile.
Danilo Venturini
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DECRETO N? 84.698, DE 13 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação, área de terra com benfeitorias necessária à ampliação da Estação Transformadora de Distribuição Cempo Marte de LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra «b», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 702.168179,
D E C R E TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra com benfeitorias de propriedade particular, no
total de 1.083,00m2 (hum mil e oitenta e três metros quadrados}, necessária à ampliação da Estação Transformadora de Distribuição Campo
Marte, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? A área de terra. referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação número 3.547, aprovada por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eietricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
702.168179, e assim descrita:

- Partindo de um ponto situado na divisa dos imóveis do Campo
de São Cristovão n?s 11 e 13, mede 28,34m pelo Campo de São Cristovão, até encontrar a curva de concordãncia formada pelo Campo de
São Cristovão e Rua Escobar;medindo 7,22m, daí, em linha reta, mede
28,40m pela Rua Escobar,até encontrar a divísalformada pelos imóveis
n?s 105 e 103 da referida Rua Escobar; dai, mede 32,701)1 na divisa com
o imóvel da Rua Escobar n? 103, da Expropriante até encontrar a lateral direita do imóvel entre os n?s 11 e 33 do Campo de São Cristovão,
da Expropriante; dai: mede 33,70m por esta lateral até encontrar o ponto inciail desta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
a promover a desapropriação da referida área de terra com benfeitorias, na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único., Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra com benfeitorias abrangida por este Decreto.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.699, DE 13 DE MAIO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 150.000.000,00 para reforço de dotaçeo consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desencolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêss
An tonio Delfim Netto
Os anexes mencionados neste Decreto estão publicados no

D.a. de 14.5.80
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DECRETO N? 84.700, DE 13 DE MAIO DE 1980
Altera disposições do Decreto n?
84.052, de 3 de outubro de 1979, que regulamenta 8 concessão da Gratificação de Produtividade aos funcionários incluídos na
Categoria Funcional de Fiscal de Tributos
Federais do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código: TAF-600.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogados o artigo 2? e o parágrafo único do artigo
5? do Decreto n? 84.052, de 3 de outubro de 1979, passando o mencionado artigo 5? a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? Na hipótese prevista no artigo anterior, o valor da Gratificação de Produtividade atribuída ao funcionário, acrescido ao vencimento e à representação mensal do cargo em comissão ou à retribuição
da Função de Assessoramento Superior, fica limitado ao valor atribuído ao símbolo DAS-5, acrescido da correspondente representação
mensal».
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.701, DE 13 DE MAIO DE 1980
Institui o Certificado de Regularidade
Jurídico-Fiscal nas licitações promovidas
na Administração Federal Direta e Indireta, e dá outras providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens HI e V, da Constituição e tendo em vista o
disposto no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o
Programa Nacional de Desburocratização.

a) que a exigência excessiva e freqüente de documentação relativa
à personalidade jurídica e à situação fiscal é fator que onera as pessoas
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físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas que participam de licitações para compras, obras e serviços promovidas por órgãos e entidades
de Administração Federal;
b) que a prova da regularidade da capacidade jurídica e da situação
físcal dos licitantes feita perante um órgão ou entidade da Administração Federal, Direta e Indireta, deve prevalecer para os demais órgãos e
entidades;
c) que a redução de documentos redundantes, além de significar
sensível redução de custo para os licitantes, principalmente os de menor porte, permitirá a simplificação dos aspectos formais dos procedimentos de licitações, sem prejuízo da segurança dos aspectos substantivos;
DECRETA:

Art. I? Fica instituído O Certificado de Regularidade de Situação
Jurídico-Fiscal (CRJF), destinado a comprovar a capacidade jurídica e
a situação fiscal regular de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas que vierem a participar de licitações para compras,
obras e serviços promovidas por órgãos. e entidades da Administração
Federal, Direta e Indireta, e fundações criadas, instituídas ou mantidas
pela União.
Art. 2? O CRJF será expedido por qualquer órgão, entidade ou
fundação referido no artigo anterior, que mantenha serviço regular de
cadastramento para fins de licitação, mediante apresentação pelo interessado dos seguírites elementos:
I - cédula de identidade, no caso de pessoa física;
II - prova do registro, na Junta Comercial ou repartição correspondente, da firma individual;
III - prova do registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou em repartição competente, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem
como da investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;
IV - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPFI
ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), conforme o caso;
V
prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Munícipal;
VI
certificado de regularídade de situação perante a previdência social;
VII - prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;
VIII - prova de situação regular perante o Programa de Integração Social - PIS;
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IX - prova do registro, quando obrigatório, na entidade incumbida da fiscalização do exercício profissional e do pagamento da respectiva anuidade;
X - prova de quitação com a contribuição sindical de empregadores e empregados;
XI - certidão negativa do registro de interdições e tutelas;
XII - prova de autorização para funcionar no país da filial de empresa com sede no exterior.
§ I? As provas de que tratam os ítens II, III, IV e XII, poderão
ser feitas, no caso de firmas individuais e sociedades mercantis, por
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, conforme modelo
aprovado pelo órgão competente do Ministério da Indústria e do Comércio, e, no caso de sociedades civis, por certidão em breve relatório
expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
§ 2?
quitetura
feita por
anuidade
1966).

A prova do registro no Conselho Regional de Engenharia, Are Agronomia e de quitação da respectiva anuidade poderá ser
meio da exibição do comprovante de pagamento da última
devida (artigos 66 e 69 da lei n? 5.194, de 24 de dezembro de

§ 3? A cópia de certidão ou documento autenticada na forma da
lei dispensa nova conferência com o documento original.
§ 4? A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser
apresentado.
§ 5? Todos os documentos de que trata este artigo se referem à jurisdição do local do domicílio ou da sede do interessado.
§ 6? Nenhum outro documento será exigido do interessado, para
fins de emissão do CRJF, além daqueles expressamente previstos neste
artigo.

§7? O CRJF poderá ser requerido a qualquer tempo e será expedido no prazo máximo de 10 dias, a contar da data de apresentação dos
documentos referidos neste artigo.
Art. 3? O CRJF terá validade de 12 meses, a partir da data de
sua expedição.
Parágrafo único. Durante o prazo de validade do CRJF, reputarsé-ão provadas a capacidade jurídica e a regularidade da situação fiscal
do interessado, e dele não será exigida a renovação ou reapresentação
de qualquer documento, expirado ou não, referido no artigo 2?
Art. 4? O CRJF expedido por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Direta ou Indireta, ou por fundação criada, insti-
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tuída ou mantida pela União, valerá, durante o respectivo prazo de validade, como prova perante todos os demais órgãos, entidades e fundações. para os fins previstos no artigo 1~.
Art. 5~ É vedado aos órgãos, entidades e fundações de que trata o
art. 1~, para efeito de emissão do CRJF, para a habilitação em qualquer modalidade de licitação ou para a contratação:
I - exigir do interessado a apresentação de certidão para fim
especifico;
II
atribuir validade somente a documento apresentado na via
original;
III
exigir do interessado a exibição do original de documento
cuja cópia haja sido autenticada na forma do parágrafo 3~ do art. 2~;
IV - reter o original de documento cuja cópia haja sido autenticada na forma do parágrafo 4~ do art. 2~.
Art. 6~ A partir de 1~ de setembro de 1980, nenhum órgão, entidade ou fundação referido no art. 2~ poderá recusar-se a expedir o CRJF,
nos termos deste Decreto.
Art. 7~ A apresentação do CRJF dispensa a dos documentos referidos nos itens I e II e nos números 1 a 9 do item III do artigo 16 do
Decreto n~ 73.140, de 9 de novembro de 1973, para todos os fins previstos no referido Decreto, mantido, para a contratação com pessoa física.
o cumprimento da prova a que se refere o número 7 do item I do citado
artigo 16.
Art. 8~ O Ministro Extraordinário para a Desburocratização aprovará, no prazo de 30 dias, o modelo de Certificado de Regularidade de
Situação Jurídico-Fiscal (CRJF).
Art. 9~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Helio Beltrão
DECRETO

N~

84.702, DE 13 DE MAIO DE 1980
Simplifica a prova de quitação de tributos, contribuições, anuidades e outros
encargos, e restringe a exigência de certidões no âmbito da Administraçlfo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no artigo 14 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa
Nacional de Desburocratização, e,
Considerando:
a) que, no relacionamento entre órgãos e entidades da Administração Pública deve prevalecer o principio da presunção de veracidade, especialmente no que tange aos documentos expedidos por uma repartição para prova perante outra repartição de qualquer nível da Federação;

b) que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, a validade de certidões e outros meios de prova não deve ficar restrita ao órgão
ou entidade a que venham ser apresentados, nem condicionada a uma
finalidade específica ou à sua exibição apenas no original;
c) que ~ excessiva exigência de prova documental constitui um dos
entraves à pronta solução dos assuntos que tramitam nos órgãos e entidades da Administração Federal;
d) que as despesas com a obtenção de documentos oneram mais pesadamente as classes de menor renda;

DE C RE TA:
Artigo I? A prova de quitação ou de regularidade de situação, perante a Administração Federal, Direta e Indireta e Fundações instituídas ou mantidas pela União, relativa a tributos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
anuidades e outros ônus devidos a Órgãos e entidades encarregados da
fiscalização do exercício profissional, far-se-á por meio de certidão ou
comprovante de pagamento, observado o disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Poderá ser admitida como prova de quitação a
exibição do comprovante de pagamento nos seguintes casos:
I - de débíto em que o pagamento dependa de notificação;
U - de débíto referente a importâncias fixas sujeitas a pagamentos períodicos;
UI - de tributos, multas e outros encargos administrados pelo
Ministério da Fazenda, quando indicados nos termos do Decreto- Lei n?
1.715, de 22 de novembro de 1979.
Artigo 2? A cópia de certidão ou de comprovante de pagamento
autenticada na forma da lei dispensa nova conferência com o documento original.
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Parágrafo único. A autenticação poderá ser feita, mediante cotejo
da .cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado.
Artigo 3? A certidão e o comprovante de pagamento serão aceitos
como prova de quitação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, contados
da data de sua expedição, independentemente de neles constar prazo
menor de validade.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao Certificado de Quitação a que se refere o artigo 128, item I, alinea «C", do Regulamento do Custeio da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n?
83.081, de 24 de janeiro de 1979.
Artigo 4? A certidão vale como prova de quitação dos tributos,
contribuições e encargos nela mencionados, independentemente da motivação ou da finalidade de sua expedição.
Parágrafo único. A certidão expedida para prova junto a determinado órgão ou entidade valerá perante qualquer órgão ou entidade da
Administração Federal, Direta ou Indireta, e fundações instituídas ou
mantidas 'pela União.
Artigo 5? É vedado aos órgãos e entidades da Administração Federal, Direta e Indireta, bem como às fundações instituídas ou mantidas pela União:
I - recusar certidão, em vírtude de ter sido expedida com fim
específico;
H
atribuir validade somente a documento apresentado na via
original;
IH
exígir a exibição do original de documento cuja cópia haja
sido autenticada na forma do artigo 2?, caput;
IV - reter o original de documento cuja cópia haja sido autenticada na forma do parágrafo único do artigo 2?
Artigo 6? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Helio Beltrão
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DECRETO

N~

84.703, DE 13 DE MAIO DE 1980
Abre ao Orçamento da Uníeo, em fa·
vor do Senado Federal e Encargos Gerais
da União - Recursos sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento da Preeiâêncie
da República, o crédito suplementar de Cr$
160.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do Senado
Federal e Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D. O. de 14·5·80.

DECRETO

N~

84.704, DE 13 DE MAIO DE 1980
Abre a Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República,
o crédito suplementar de CrI 27.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730/de 03 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessanos à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Antonio Delfim Netto.
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D. O. de 14-5·80.

DECRETO N? 84.705, DE 13 DE MAIO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 836.000.000,00 para reforço de âoteçéo
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 836.000.000,00 (oitocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto.
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D. O. de 14·5·80.

DECRETO N? 84.706, DE 13 DE MAIO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de ca
4.300.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:

Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Crs 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço
de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Ferraz da Rocha
Antonio Delfim Netto.
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D. O. de 14·5·80.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

121

DECRETO N? 84.707, DE 13 DE MAIO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 275.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Re·
cursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço PÚblico, o crédito suplementar no valor de Crs 275.000.000,00 (duzentos e
setenta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D. O. de 14-5-80.

DECRETO N? 84.708, DE 13 DE MAIO DE 1980
Renove -or 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Educadora Palmares de
Alagoas Limitada, e autoriza transferência
direta para a Fundação Rádio Educadora
Palmares de Alagoas que passará a executar Serviço de Radiodifusão Sonora em On~
da Média de émbito regional, na cidade de
Maceió, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8? item XV, letra
a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de
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junho de 1972, combinado com o artigo 94, n? 3, letra «a", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 2.881/74,
DE C RE TA:
Art. 1?
Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 1? de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo Decreto n? 593, de 8 de fevereiro de
1962, publicado no «Diário Oficial" da União da mesma data, à Rádio
Educadora Palmares de Alagoas Limitada.
§ 1? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2? Simultaneamente, fica autorizada a transferência direta,
pelo restante do prazo referido no artigo 1?, para a Fundação Educadora Palmares de Alagoas, da concessão deferida à Rádio Educadora
Palmares de Alagoas Limitada, para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, de âmbito regíonal.. na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, sem direito a exclusividade.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos.
DECRETO N? 84.709, DE 13 DE MAIO DE 1980
Revoga o artigo 3? do Decreto n?
82.476, de 1978, e o Decreto n? 84.300, de
1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item H I, da Constituição, e tendo em vista o
Decreto-lei n? 1.785, de 13 de maio de 1980,
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DE C RE TA:
Art. I? Ficam revogados o artigo 3? do Decreto n? 82.476, de 23 de
outubro de 1978, e o Decreto n? 84.300, de 11 de dezembro de 1979.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO· FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Cesar Cals Filho
Antonio Delfim Netto
DECRETO N? 84.710, DE 14 DE MAIO DE 1980
Abre à Presidência da Repúblíca o crédito suplementar no valor de Cr$
89.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de3 de dezembro de 1979,.
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Crs 89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de maio de 1980; 159? dI!' Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Golbery do Couto e Silva

Delfim Netto.
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D. O. de 15-5·80.
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DECRETO N? 84.711, DE 14 DE MAIO DE 1980
Fixa o preço mínimo básico para financiamento e/ou equíeiçõo de alho curado
e alho seco no campo - alho «meia cura"
- para a safra 1980/81 em todo o território
nacional.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de
Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decretolei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica assegurada a garantia de preços mínimos, em todas
as Unidades da Federação, dos produtos especificados nas tabelas anexas e classificados nos termos das referências que as acompanham.
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização dos produtos especificados nas tabelas
anexas, em todo território nacional.
§ 2? Mediante prévia autorização do Conselho Monetário N acionai, os produtos especificados nas tabelas anexas, mesmo após o seu
beneficiamento ou industrialização, poderão ser objeto da garantia referida neste artigo.
§ 3? A garantia de que trata o presente artigo poderá ser também
complementada mediante a antecipação de recursos de précomercialização (Pré-EGF), exclusivamente a cooperativas de produtores e Companhias Integradas de Desenvolvimento Agrícola (CIDAS)
em operações com produtores de baixa renda.
Art. 2? Os preços mínimos para os produtos estabelecidos em
função de classes e tipos, e segundo as zonas geoeconômícas são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto
de Circulação de Mercadorias (ICM) e da Contribuição ao Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), atendidas as especificações de classificação oficial vigentes.
§ I? Os níveis de preços correspondentes às demais classes e tipos' não especificados neste Decreto, serão estabelecidos em instruções
a serem baixadas pelo Ministro da Agricultura.
§ 2? O Mínistro da Agricultura poderá, quando circunstâncias especiais de mercado exigirem, autorizar a Comissão de Financiamento
da Produção a alterar ou estabelecer especificações de padronização e
classificação para os produtos.
Art. 3? Nos casos em que as condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transporte e outros serviços essenciais - esti-
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verem impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos, bem como, quando houver necessidade de intervenção governamental no sentido de proteger pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de Financiamento da
Produção poderá mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
I - conceder financiamentos ou estabelecer remuneração
especial para cooperativas e órgãos vinculados aos Governos
Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a interiorizar e disseminar entre produtores as operações de preços mínimos, mediante prestação de serviços de coleta, preparação e outros afins;
II - descontar dos preços minimos aprovados por este decreto, ou nas instruções baixadas pelo Ministro da Agricultura,
até o valor correspondente aos custos das operações especiais
de financiamento, compra ou prestação dos serviços aludidos
neste artigo,
Art. 4? A Comissão do Financiamento da Produção, mediante
prévia autorização do Ministro da Agricultura, poderá financiar as despesas com a guarda e conservação dos produtos depositados em armazéns de produtores e de cooperativas.
Art. 5? O Ministro da Agricultura poderá autorizar a Comissão
de Financiamento da Produção a adquirir as embalagens necessárias e
adequadas ao acondicionamento dos produtos, segundo os tipos e padrões específicos, bem como proceder à sua revenda.
Art. 6? As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, bem como as alterações do zoneamento geoeconômico, serão baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 7? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
AURELIANO CHAVES
Angelo Amaury Stábile
As Tabelas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D. O. de 15·5·80.
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DECRETO N? 84.712, DE 16 DE MAIO DE 1980
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Retorm» Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de
Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n?
6.431, de 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Decreto n? 80.511, de 7
de dezembro de 1977,
DE C RE TA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a doar ao Município de Porto Velho, Território Federal de Rondônia, uma área de terra, medindo 7.034,0178 ha (sete
mil, trinta e quatro hectares, um are e setenta e oito centiares) situada
naquele Município, cujos limites e confrontações constam do Memorial
Descritivo existente no Processo MJ/N? 38.210/78.
Parágrafo Único A área de terra a que se refere este artigo, discriminada administrativamente nos termos da Lei n? 6.383, de 7 de dezembro de 1976, está matriculada, em nome da União Federal, no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho, sob os n?s 6.221,
Fls. 72/73, Livro n? 2-W, e 1.060, fls. 166/171v, Livro n? 2·D.
Art. 2? A presente doação tem por objetivo a expansão da área
urbana da cidade de Porto Velho, sede do Município do mesmo nome,
de conformidade com o que estabelecem a Lei n? 6.431, de 11 de julho
de 1977, e o Decreto n? 80.511, de 7 de outubro de 1977.
Art. 3? O imóvel doado e suas benfeitorias e acessões reverterão
de pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado dentro da finalidade e prazo
prescritos no instrumento de doação.
Art. 4? A doação será formalizada mediante a expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, de
título de domínio, com observância das disposições do Decreto n?
80.511, de 7 de outubro de 1977.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
AURELIANO CHAVES
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 84.713, DE 16 DE MAIO DE 1980
Dispensa a licitação na aHe1lação de
terras devolutas da União que menciona, e
dá outras providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do cargo de
Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item H, da Constituição e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra
..b», 143 e 195 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DE C RE TA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado
a dispensar o processo de licitação na alienação dos lotes rurais abaixo
mencionados:
I - Processo INCRA/PF CÀCERES/N? 0065/73, lote de
272,6972 ha, de interesse de Arcizenando do Carmo Menacho Garcia,
Título Eleitoral n? 12.284 - 6~ zona, 8~ Seção, Circunscrição de Mato
Grosso, expedido em 19 de abril de 1972:
11 - Processo INCRA/PF GURUPI/N? 0221/77, lote de
174,5357 ha, de interesse de Pedro Costa Machado, CPF n? 09972676153:
111 - Processo INCRA/PF GURUPI/N? 0611/77, lote de
116,4861 ha, de interesse de Vicente Paulo Faria, CPFI n? Q56219761.34j .
IV - Processo INCRA/PF GURUPI/N? 0889/77, lote de
101,1570 ha, de interesse de Romualdo Alves Guida, CPF n? 15292936104;
V - Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0726/77, lote
de 925,6948 ha, de interesse de Pedro Paulo Barbosa, C.I. n? 199.133 SSP/GO;
VI - Processo INCRA/CEAT/T-4/DF/N? 1100/77, lote de
800,0000 ha, de interesse de Noel Antunes Luz, CPF n? 117309437-72;
VII - Processo INCRA/CEAT/T-4/DF/N? 1402/77, lote de
704,0000 ha, de interesse de Juvenil Ribeiro de Souza, CPF n?
008624602-04;
VIII - Processo INCRA/CEAT/T-4/DF/N? 1430/77, lote de
750,0000 ha, de interesse de Péricles de Souza e 'Silva, CPF n?
022567976·20;
IX - Processo INCRA/CEAT/T-4/DF/N? 1692/77, lote de
1.247,5000 h a, de interesse de João Bispo dos Santos, CPF n? 01571184287;
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x - Processo INCRA/CEAT/T-4/DF/N? 3177177, lote de
1.100,0000 ha, de interesse de Afonso Chaves Sobrinho, C.I. n? 905.965
- SEGÚP/PA;
XI - processo INCRA/PFRüRAIMA/N? 0809177, lote de
825,0000 ha, de interesse de Maria Ribeiro Peixoto, CPF n? 06226973234;
.
XII - Processo INCRA/PF RüRAIMA/N? 0839177, lote de
1.500,0000 ha, de interesse de Antonio Menezes da Silva, CPF n?
009400702-00;
XIII
Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0036178,
lote de 2.801,0659 ha, de interesse de Antonio Sousa Saraiva, CPF n?
029322103-00; .
.
XIV - Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0044178, lote
de 1.017,3917 ha, de interesse de Adstonir de Rezende Martins, CPF n?
029459673-91 ;
XV - Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0100178, lote
de 1.963,1105 ha, de interesse de Luiza Godinho de Lima, CPF n?
054224931-68;
XVI - Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0165178, lote
de 853,1152 ha, de interesse de Pulquério Coelho Barros, C.I. n? M153.584 - SSP/MG;
XVII - Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0429178, lote
de 535,6621 ha, de interesse de Antonio José do Prado, CPF n?
025719431-20;
XVIII - Processo INCRA/PF ARAGUATINS/N? 0531178, lote
de 667;2773 ha, de interesse de José Pereira da Costa, CPF n?
050196481-91;
XIX - Processo INCRA/PF CACERES/N? 0035178, lote de
1.100,0000 h a, de interesse de André da Silva, CPF n? 048341431-00;
XX - Processo INCRA/PF CACERES/N? 0050/78, lote de
2.000,000 ha, de interesse de José Alves Teixeira, CPF n? 177935721-49;
XXI - Processo INCRA/PF CACERES/N? 0067178, lote de
273,0000 ha, de interesse de Izidoro Justino Gonzaga, CPF n?
177849481-15;
XXII - Processo INCRA/PF CACERES/N? 0100178, lote de
1.400,0000 ha, de interesse de RomuloDuran, CPF n? 178948081-72;
XXIII - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0024178, lote de
424,1084 ha, de interesse de João de Paiva Ribeiro, CPF n? 00254134149;
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XXIV - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0076178, lote de
646,5764 ha, de interesse de Antonio Lino de Araujo, CPF n? 19370954104;
XXV - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0351178, lote de
380,0000 ha, de interesse de Manoel Azevedo, CPF n? 196236901-34;
XXVI - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0608178, lote de
511,0000 ha, de interesse de Valdimiro Carneiro Rocha, CPF n?
189535301-72;
XXVII - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0766178, lote de
726,0000 ha, de interesse de Delfino Bandeira de Souza, CPF n?
082625191-91;
XXVIII - Processo INCRA/PF PARAGOMINAS/N? 1871178,
lote de 304,0000 ha, de interesse de Raimundo Cerqueira da Luz, CPF
n? 092235502-97;
XXIX - Processo INCRA/PFPARAGOMIN AS/N?2179178, lote
de 124,0000 ha, de interesse de Heraclito Alves Teixeira, CPF n?
093153142-04;
XXX - Processo INCRA/PF PARAGOMINAS/N? 2987178,
lote de 300,0000 ha, de interesse de Antonio Silva, CPF n? 097936312-87;
XXXI - Processo INCRA/PF SUL DO PARÁ/N? 1045178, lote
de 968,0000 ha, de interesse de Isaac Pereira de Brito, CPF n? 0127365249;
XXXII - Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0036178, lote de
107,0000 ha, de interesse de Isoldo Froes, CPF n? 086233761-53;
XXXIII - Processo INCRA/PF VALE DO ARAGUAIA/N?
0141178, lote de 288,0000 ha, de interesse de Bernardino Rodrigues do
Rêgo, CPF n? 053076191-20;
XXXIV - Processo INCRA/PF BOCA DO ACRE IN? 0326178,
lote de 2.000,0000 ha, de interesse de N azaré de Souza Cunha, CPF n?
077697172-72;
XXXV - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0295179, lote de
282,0000 ha, de interesse de Epífânio Pereira de Melo, CPF n?
070913701-04;
XXXVI - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0331179, lote de
155,3938 h a, de interesse de Manoel Geofre Wanderley, CPF n?
056220691-49;
XXXVII - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0507179, lote de
141,7876 ha, de interesse de José Gomes de Souza, CPF n? 099834221-15;
XXXVIII - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0452179, lote de
161,9407 ha, de interesse de Adão Alves da Glória, CPF n? 16124375168;
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XXXIX - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0657/79, lote de
278,5374 ha, de interesse de Abilio Pereira da Silva, CPF n? 12195243104;
XL - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0771/79, lote de
1.439,5094 ha, de interesse de Hortêncio Barbosa Neto, CPF n?
032095981-34;
XLI - Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0210/77, lote de
300,0000 ha, de interesse de Hermes Cano, CPF n? 039395701-25;
XLII - Processo INCRA/PF RORAIMA/N? 0889/77, lote de
2.000,0000 ha, de interesse de Oseas Braga Grangeiro, CPF n?
003274252-53;
XLIII - Processo INCRA/PF ARAGUA'l'INS/N? 0031178, lote
de 503,8111 ha, de interesse de Milton Ferreira da Silva, CPF n?
188307301-49;
XLIV - processo INCRA/PF ARAGUA'l'INS/N? 0079/78, lote
de 1.003,3271--lía, de interesse de João Coelho de Sousa, CPF n?
128882221-91;
XLV
Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0160/77, lote de
200,0000 ha, de interesse de José Anacleto Rodrigues, CPF n?
105568421-20;
XLVI - processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 0187/77, lote
de 635,6802 ha, de interesse de Benedito Martins Jorge, CPF n?
018613601-34;
XLVII - Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0209/77, lote de
106,0000 ha, de interesse de João Angelo Cano, CPF n? 172919251-34;
XLVIII - Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0218/77, lote de
200,0000 ha, de interesse de Cristina Orichuela, CPF n? 172919761-20;
XLIX - Processo INCRAIPF GURUPIIN? 0259177, lote de
264,1975 ha, de interesse de Aurelina Cardoso de Oliveira, CPF n?
099686871-20;
L - Processo INCRAIPF .JARDIM/N? 0013/78, lote de
100,0000 ha, de interesse de Julio Orichuela, CPF n? 040655491-91;
LI - Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0024/78, lote de
200,0000 ha, de interesse de Petrona Nerin, CPF n? 040656971-15;
LII - Processo INCRAIPF ARAGUA'l'INS/N? 0083/78, lote
de 779,2731 ha, de interesse de Athayde Albino, CPF n? 614825368-20;
LIII - Processo INCRAIPF GURUPIIN? 0025178, lote de
427,1612 ha, de interesse de Hélio Antonio Alves, CPF n? 049621681-34;
LIV - Processo INCRA/CRPF 1AC/N? 0309/78, lote de
100,0000 ha, de interesse de Joaquim Fernandes de Negreiros, CPF n?
040587122-87;
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LV - Processo INCRA/CRPFI AC/N? 0310/78, lote de
100,0000 ha, de interesse de Nelson Fernandes Negreiros, CPF n?
079269872-04;
LVI - Processo INCRA/CRPFI AC/N? 0367/78, lote de
137,5000 ha, de interesse de Eurico Ferreira Guedes, CPF n? 05144213200;
LVII - Processo INCRA/CRPF I AC/N? 0461/78, lote de
100,0000 ha, de interesse de Manoel Edson de Negreiros, CPF n?
0279269952-15;
LVIII - Processo INCRA IPF GURUPIIN? 0759/78, lote de
323,4000 ha, de interesse de Antonio Bandeira de Souza, CPF n?
189535811-68;
LIX - Processo INCRA/PF GURUPIIN? 0354179, lote de
252,4370 ha, de interesse de Edgar Dias de Almeida, CPF n? 09983031191;
LX - Processo INCRA/PF JARDIM/N? 0008178, lote de
200,0000 ha, de interesse de Faustino Cano, CPF n? 079609641-49;
LXI - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 0849175, lote de
246,0000 ha, de interesse de Câncio Gomes da Silva, CPF n? 19232896168;
LXII - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 0951176, lote
de 253,0273 ha, de interesse de Sebastião Ferreira Vasconcelos, CPF
número 060581831-20;
LXIII - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 1042176, lote
de 100,0000 ha, de interesse de Luiz Pedro de Oliveira, CPF n?
026276631-00;
LXIV - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 1048176, lote
de 125,8838 ha, de interesse de Brígido Pinto da Fonseca, CPF n?
123450241-00;
LXV - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 1101176, lote
de 228,1586 ha, de interesse de Raimundo Teixeira da Luz, CPF n?
070756691-68;
LXVI - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 1090176, lote
de 116,2711 ha, de interesse de Antonio Ferreira da Conceição, CPF número 088027181-72;
LXVII - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 0957176, lote
de 306,3659 ha, de interesse de José Gonzaga Benedito de Santana,
CPF número 096156441-53;
LXVIII - Processo INCRA/PF ARAGUAÍNA/N? 1084176, lote
de 538,0343 ha, de interesse de Mariano José da Costa, CPF n?
074925581-00.
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Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita me.
diante a expedição de titulo definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1980;
159? da Independência e 92? da República.
AURELIANO CHAVES
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.714, DE 19 DE MAIO DE 1980.
Torna pública a denúncia, pela República Orienta! do Uruguai, do Convênio lnteramericano de Sanidade Vegetal, de 16 de
setembro de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Torna público que deixará de
vigorar, para a República Oriental do Uruguai, a partir de 29 de novembro de 1980, o Convênio Interamericano de Sanidade Vegetal, de 16
de setembro de 1965, visto haver sido denunciado, nos termos de seu
Artigo XVI, parágrafo 5?, pela nota n? 286/979, de 6 de novembro de
1979, dirigida pelo Ministro de Relações Exteriores do Uruguai ao Ministro das Relações Exteriores do Brasil.
Brasília, em li) de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro
DECRETO N? 84.715, DE 19 DE MAIO DE 1980.
Torna pública a denúncia, pelo Governo da República Argentina, do Convênio
Interamericano de Sanidade Vegetal, de 16
de setembro de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Torna público que deixará de
vigorar, para a República Argentina, a partir de 15 de maio de 1980, o
Convênio Interamericano de Sanidade Vegetal, de 16 de setembro de
1965, visto haver sido denunciado, nos termos de seu Artigo XVI, pará-
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grafo 5?, por nota dirigida pelo Ministro de Relações Exteriores e Culto
da República Argentina ao Ministro das Relações Exteriores do Brasil
em 30 de abril de 1979.
Brasília, em 19 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreíro
DECRETO N? 84.716, DE 19 DE MAIO DE 1980.
Delega competência para nomeação
das autoridades que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo I? da Lei n? 6.733, de 4 de dezembro de 1979, e nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DE CRE TA:
Art. I? É delegada competência ao Ministro da Educação e Cultura para nomear, em comissão, Pró-Reitores, Sub-Reitores, Diretores e
Vice-Diretores, ou dirigentes de hierarquia equivalente, nas instituições
de ensino superior criadas sob a forma de fundação ou mantidas por
fundação instituída pela União.
Art. 2? É delegada competência ao Reitor para nomear, em comissão, Decanos, Chefes e Subchefes de Departamento, ou dirigentes de
hierarquia equivalente, nas instituições de ensino superior referidas no
artigo anterior.
Art. 3? É reservada ao Presidente da República a nomeação dos
Presidentes de Fundação, dos Membros dos Conselhos Diretor e Curador ou de hierarquia equivalente, bem como dos Reitores e ViceReitores, nas instituições de ensino superior de que trata este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO

N~

84.717, DE 19 DE MAIO DE 1980.
Concede â Fertilizantes Fosfatados
S.A. -FOSFÉRTIL, eutorizeção para proceder ao aumento do limite de seu Capital
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III da Constituição e, tendo em vista o disposto no art. 4~ do Decreto-lei n~ 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e o que
consta do Processo MME n~ 601.117/80,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizada a Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFÉRTIL a aumentar o limite de seu Capital Social de
Cr$3.100.000.000,00 (trê» bilhões e cem milhões de cruzeiros) para
Cr35. 743.325. 790,00 (cinco bilhões, setecentos e quarenta e três milhões,
trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa cruzeiros).
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals Filho

DECRETO

N~

84.718, DE 20 DE MAIO DE 1980
Concede à Companhia Brasileira de
Alimentos - COBAL, autorização para
proceder ao aumento de seu Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item lII, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o aumento do Capital Social da Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, de Cr31.627.402.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e sete milhões quatrocentos e dois mil cruzeiros) para Cr$2.781.520.000,00 (dois bilhões, setecentos e oitenta e hum
milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros).
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Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.719 DE 20 DE MAIO DE 1980
Dá nova redação ao art. 3? do Decreto
n? 74.557, de 12 de setembro de 1974, que
cria a Comissão lnterministerial para os
Recursos do Mar (CIRM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O Art. 3? do Decreto n? 74.557, de 12 de setembro de 1974,
que cria a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, alterado
pelo Decreto n? 84.177, de 12 de novembro de 1979, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 3? .
- Representante do Ministério da Marinha, que acumulará com as
funções de Secretário da CIRM;
-Representante do Ministério das Relações Exteriores;
- Representante do Ministério dos Transportes;
- Representante do Ministério da Agricultura;
- Representante do Ministério da Educação e Cultura;
- Representante do Ministério da Indústria e do Comércio;
- Representante do Ministério das Minas e Energia;
- Representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República;
- Representante do Ministério do Interior; e
- Representante do Conselho Nacional de Desenvol vimento
Científico e Tecnológico. § I?
..
§ 2? ..
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Art.. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Maxímiano Fonseca
R.S. Guerreiro
Eliseu Resende
Angelo Amaury Stábile
E. Portella
João Camilo Penna
Cesar Cals Filho
Mário David Andreazza
Antonio Deliim Netto
DECRETO N? 84.720, DE 20 DE MAIO DE 1980
Autoriza o iuncianemento do Curso de
Engenharia de Alimentos da Fapuldade de
Ciências da Fundação Educacional de Bar-

retos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação n? 765/79, conforme consta do Processo n?
065/78-CEE e 204.932/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia
de Alimentos, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Fundação Educacional de Barretos, com sede na cidade de Barretos, Estado
de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella
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DECRETO

N~
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84.721, DE 20 DE MAIO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação, em
Sobral, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Ceará n? 778/80, conforme consta do
Processo n~ 2289179-CEE e 213.999/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia,
licenciatura plena, com habilitações em Administração Escolar, em
Orientação Educacional e em Magistério das Disciplinas Pedagógicas
do 2~ grau, a ser ministrado pela Faculdade de Educação, mantida pela
Fundação Universidade Vale do Acaraú, com sede na cidade de Sobral,
Estado do Ceará.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E.Portella
DECRETO

N~

84.722, DE 21 DE MAIO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Difusora
Princesa do Sul Ltda., para estabelecer
uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Cachoeiro do Itepemirirn, Estado do
Espírito Santo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra "a", da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n~ 12.536/78 (Edital n~ 9017~),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada à Rádio Difusora Princesa do Sul Ltda.,
nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabe-
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lecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora
em onda média 'de âmbito regional, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 22·5·80.

DECRETO N? 84.723, DE 21 DE MAIO DE 1980
Declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação pela Empresa de
Portos do Brasil SIA - PORTOBRÁS, de
áreas de teiras situadas no Município de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição Federal, tendo em vista o
disposto no artigo 4?, item X, da Lei n? 6.222, de 10 de julho de 1975, e de
acordo com o Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1976,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Empresa de Portos do Brasil SI A - PORTOBRÁS, em seu
favor. as áreas de terras. inclusive as concedidas a 'terceiros, assim CO~
mo as benfeitorias nelas existentes, situadas no Município de Cachoeira
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, conforme planta elaborada pela
PORTOBRÁS SI A, constante do Processo n? MT-009972/80, do Ministério dos Transportes.
Art. 2? As áreas a que se refere este Decreto totalizam 380 (trezentos e oitenta) hectares e estão delimitadas na planta planimétrica integrante do processo n? MT·009972/80 e possuem os seguintes poligonos e
vértices:
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1) ÁREA DE 197.105.738 m'
Perímetro: 1.942.951 m
PROPRIETÁRIO: SUCESSÃO ANTÚNIO CASTAGNINO

Vértices

Coordenadas

Distâncias

1- K
K - 10 B5
10 B5-IO B6
10 B6-J
J - 10 A2
10 A210 AI
10 AI - I

690,706
102,199
143,826
508,672
289,495
54,117
153,934

x

y

6.315,022
6.579,971
6.517,985
6.430,751
6.116,230
6.183,888
6.197,962

3.191,606
3.829,475
3.910,731
4.025,083
3.625,303
3.343,825
3.291,570

2) ÁREA DE 1.231.216,325 m'
Perímetro: 5.097,586 m
PROPRIETÁRIO: GABRIEL LEMOS

Vértices
M -15.14
15.14-15.13
15.14-15.12
15.12-15.11
15.11-N
N-O
O- 0.1
0.1- P
P - 12.4
12.4 - 12 AI
12.AI-10 B6
10 B6 - 10 B5
10 B5 - 10 B4
10 B4 - 10 B2
lOB2-10Bl
lOBl-M

Diatãncias

925,949
125,507
181,113
48,219
127,999
244,000
152,455
493,805
1.150,936
156,086
404,706
143,826
111,726
95,233
317,092
417,926

Coordenadas

x

y

6.620,378
5.756,902
5.798,273
5.625,337
5.586,262
5.543,651
5.315,174
5.181,839
5.328,360
6.056,341
6.178,581
6.430,751
6.517,985
6.592,913
6.619,028
6.788,815

4.735,478
5.069,831
4.951,338
5.005,146
5.033,400
5.154,099
5.242,548
5.168,627
4.697,060
3.805,601
3.708,543
4.025,083
3.910,731
3.993,608
4.085,191
4.352,997
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3) ÁREA DE 72.831,285 m '
Perímetro: 2.213,908 m
PROPRIETÁRIO: OSCAR DE OLIVEIRA

Vértices
K-L
L-M
M -10 Bl
10 Bl-lO B2
10 B2-1O B4
10 B4-1O B5
10 B5 - K

DistlJncias
859,732
309,996
417,926
317,092
95,233
111,726
102,199

Coordenadas
X

y

6.579,971
6.909,467
6.620,378
6.788,815
6.619,028
6.592,913
6.517,985

3.829,475
4.623,561
4.735,478
4.352,997
4.085,191
3.993,608
3.910,731

4) ÁREA DE 23.329.428 m?
Perímetro: 712,137 m
PROPRIETÁRIO: JOSÉ DE SOUZA e outros
Vértices

N -15.11
15.11-15.12
15.12.15.13
15.13-15.14
15.14-N

Distêncies

127,999
48,219
181,113
125,507
229,296

Coordenadas
X

y

5.543,651
5.586,262
5.625,337
5.798,273
5.756,902

5.154,099
5.033,400
5.005,146
4.951,338
5.069,831

5) ÁREA DE 408.832,431 m"
Perímetro: 3.102,310 m
PROPRIETÁRIO: Sucessão MIGUEL SHEIDT

Vértices

F-G
G -10.7
10.7-10.4
10.4-10.3
10.3 - H
H-3B2
3B2 - F

Distências

482,727
1.033,203
209,148
126;392
224,994
851,353
174,489

Coordenadas
X

y

5.455,000
5.770,308
6.166,452
6.020,614
6.083,841
5.871,540
5.578,526

2.245,000
1.879,477
2.833,720
2.983,635
3.093,076
3.167,580
2.368,239
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6) ÁREA DE 185.442,980 m'
Perímetro: 2.401,117 m
PROPRIETÁRIO: EURICO SHEIDT

Vértices
10. -7 I
1.- 10 AI
10 AI - 10 A2
1OA2 - J
J - 12A2
12.A2-12.1
12.1 - 11.2
11.2 - 11.3
11.3 - 10.2
10.2 - 10.3
10.3 - 10.4
10.4 - 10.7

Distli.ncias
387,498
153,934
54,117
289,494
96,384
186,845
460,075
6,314
218,492
212,419
126,392
209,148

Coordenadas
X

y

6.166,452
6.315,022
6.197,962
6.183,888
6.116,232
6.173,978
6.026,732
5.965,450
5.962,483
5.883,405
6.083,841
6.020,614

2.833,720
3.191,606
3.291,570
3.343,825
3.625,303
3.702,474
3.817,495
3.361,519
3.367,093
3.163,413
3.093,076
2.983,635

7) ÁREA DE 1.821.600,282 lp'
Perímetro: 8.161,099 m
PROPRIETÁRIO: LAURO DORNELES DE MACEDO

Vértices
04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 Q15016 017 018 019 020 -

05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
1.1

Distli.ncias
204,749
189,782
54,604
38,510
8,271
11,124
25,346
60,557
97,667
49,343
27,872
53,045

Coordenadas
X

y

5.187,823
5.003,238
5.042,553
5.043,594
5.031,814
5.029,100
5.023,892
5.011,238
4.970,193
4.897,032
4.855,335
4.828,763
4.775,721
4.746,669
4.737,328
4.734,845
4.628,853

5.099,207
5.010,603
4.824,937
4.770,342
4.733,677
4.725,863
4.716,033
4.694,071
4.649,545
4.584,842
4.558,458
4.550,044
4.550,636
4.562,228
4.566,210
4.567,523
4.659,065

142

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1.1 - 1.2
1.2 - 1.3
1.3 - 1.5
1.5 - 2.1
2.1 - 2.2
2.2 - 3.1
3.1 - 4.4
4.4 - 4.5
4.5- A
A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-3B2
3 B2 - 11.1
11.1 - 12.2
12.2 - 12.3
12.3 - 15.1
15;1 - 04

957,807
441,591
75,244
61,649
89,008
274,203
174,453
1.080,928
447,703
8,996
1.102,144
431,460

4.551,931
4.457,577
4.348,718
4.468,049
4.740,080
4.877,435
4.950,411
5.294,936
5.358,265
4.957,573
5.154,152
5.185,000
5.225,500
5.267,530
5.455,050
5.578,526
5.953,159
6.017,371
6.013,947
5.317,460

4.635,413
4.866,421
4.833,138
4.445,670
4.334,125
4.360,630
4.091,801
3.933,197
3.904,020
3.034,054
2.638,630
2.570,000
2.523,520
2.445,060
2.245,000
2.368,239
3.382,170
3.825,245
3.833,564
4.687,642

Art. 3? Destinam-se as áreas a que se refere o artigo anterior à implantação do porto fluvial de Cachoeira do Sul, compreendendo a construção de um cais de atracação, armazéns, instalação de equipamentos
diversos, edifícios de apoio administrativo, pátios de' estocagem e demais obras de infra-estrutura, bem como de obras correlatas visando a
implantação de um Distrito Industrial.
Art. 4? A Empresa de Portos do Brasil SIA - PORTOBRÃS, fica
autorizada a promover, com seus recursos, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata este Decreto, na forma da legislação vigente.
Art. 5? A expropriante poderá evocar a urgência para efeito de
imissão provisória na posse, de parte ou da totalidade das áreas, nos termos do artigo 15 e seus parágrafos do Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 6?

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 21 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
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DECRETO N? 84.724. DE 22 DE MAIO DE 1980
Dispõe sobre 8 contratação para o desempenho das atividades de assessoramento superior aos Ministros de Estado da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica. de
que trata o Capítulo IV, Titulo XI, do
Decreto-lei n? 200, de 1967, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 122 e 124 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
na redação dada pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 1969, e
nos termos da Lei n? 6.720, de 12 de novembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1? Para atender ao desenvolvimento de trabalhos caracterizados pelo alto nível de especificidade, complexidade e responsabilidade, os Ministros de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
poderão dispor de funções de assessoramento, de grau superior, a serem preenchidas de acordo com o Decreto n? 75.627, de 18 de abril de
1975, alterado pelos Decretos n?s 77.475, de 23 de abril de 1976, 79.398,
de 15 de março de 1977, e 79.824, de 20 de junho de 1977.
Art. 2? O número de funções de assessoramento será estabelecido
de conformidade com as necessidades, devidamente justificadas, de cada Ministério Militar.
Art. 3? Os valores de retribuição mensal das funções a que se refere o artigo anterior são os resultantes da aplicação do disposto no artigo 2? do Decreto n? 84.325, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO .FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Walter Pires
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 84.725, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre às Justiças Eleitoral e do Trabaem favor dos Tribunais Regionais
Eleitoral do Paraná e do Trabalho da 4~
Região, o crédito suplementar de Crs
780.000,00. para reforço de dotações consigo
nadas no vigente Orçamento.

lho,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto às Justiças Eleitoral e do Trabalho em favor
dos Tribunais Regionais Eleitoral do Paraná e do Trabalho da 4~ Região, o crédito suplementar no valor de Cr$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.a. de 26·5·80.

DECRETO N?

84.7~6,

DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão do Ministério da
Aeronáutica o crédito suplementar no valar de Cr$ 119.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo N acionai de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 119.000.000,00
(cento e dezenove milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 23 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.O. de 26·5-80.

DECRETO N? 84.727, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 150.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao SubanexoEncargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros),
para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da Re.
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.a. 26·5·80.

DECRETO N? 84.728, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvoj.
vimento o crédito suplementar de Cr$
50.000.000.00, para reforço de dotação ccnsignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000.000,00 (cínquenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.a. de 26·5·80
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DECRETO

N~
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84.729, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor de Diversas Unidades Orçamentárias o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.265.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor de Diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.265.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessanos à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II déste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.O. de 26-5-80.

DECRETO

N~

84.730, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 10.000.000.00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. -

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, o crédito snplementar
no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias in.
dicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980: 159? da Independência e 92? da Re.
pública.
JOÃOI FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no

D.a. de 26·6·80

DECRETO N? 84.731, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
tura em favor de diversas Unidades o crédito suplementar no valor de Cr'
17.295.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor
de diversas Unidades,
crédito suplementar no valor de Cr.
17.295.000,00 (dezessete milhões, duzentos e noventa e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Re·
pública.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvéas
João Guilherme de Aragão
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.O. de 26-5-80.

DECRETO

N~

84.732, DE 23 DE MAIO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Previdenciários da União o crédito suplementar no
valor de Cr$ 14.928.210.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
D E C R: E TA:
Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Encargos Previdenciários da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 14.928.210.000,00 (quatorze bilhões, novecentos e vinte e oito milhões, duzentos e dez mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 26-5-80.
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DECRETO N? 84.733, DE 26 DE MAIO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Direito da Faculdade de Direito Tiradentes, em Aracaju. Estado de Sergipe.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 238/80, conforme consta do Processo n?
1362179-CFE e 210.999/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito Tiradentes, mantida pela Associação Sergipana de Administração, com sede na cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão

DECRETO N? 84.734, DE 24 DE MAIO DE 1980
Cria a Embaixada do Brasil em São
Vicente e Granadinas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens Hf e IX, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I?
nadinas.

Fica criada a Embaixada do Brasil em São Vicente e Gra-

Art. 2? A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brasil na República de Trinidad e Tobago.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 26 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreíro
DECRETO N? 84.735, DE 26 DE MAIO DE 1980
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências, do Centro de Estudos Superiores
do Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 351/80, conforme consta do Processo n?
1917179-CFE e 215.783/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE CR E TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências, licenciaturas de I? grau e plena, com habilitação em Matemática, a ser
ministrado pelo Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará, mantido pela Associação Paraense de Ensino e Cultura, com sede na cidade
de Belém, Estado do Pará.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as "disposições em contrário.
Brasília, em 26 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIG UEIREDO
João Guilherme de Aragão
DECRETO N? 84.736, 'DE 27 DE MAIO DE 1980
Torna pública a denúncia, pelo Reine
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
do Ajuste para a Entrega de Marujos Desertores de Navios Mercantes, firmado no
Rio de Janeiro,
30 de julho de 1888.

em

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, torna público que deixará de
vigorar, a partir de 21 de fevereiro de 1981, o Ajuste para a Entrega de

152

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Marujos Desertores de Navios Mercantes, concluído entre o Brasil e o
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte a 30 de julho de 1888,
visto haver sido denunciado, por notas datadas de 21 de fevereiro e 12
de março de 1980, dirigidas pela Embaixada Britânica em Brasília ao
Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e
apensa: por cópia ao presente Decreto.
Brasília, em 27 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Ajuste mencionado neste

Decreto está publicado no D.O. de 28-5-80.

N~

84.737, DE 27 DE MAIO DE 1980

DECRETO

Cria, no Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Brasileira para o Programa Hidrológico Internacional (PHI), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe,
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica criada, no Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Brasileira para o Programa Hidrológico Internacional (PHIl,
com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades
ligadas à participação brasileira no mencionado Programa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura (UNES·
CO), e outros programas internacionais de hidrologia.
Art. 2~ A comissão de que trata o artigo anterior tem a seguinte
composição:
I - o Chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério
das Relações Exteriores, que a presidirá;
U - um representante do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE), do Ministério das Minas e Energia;
lU - um representante das Centrais Elétricas Brasileiras S .A.
(ELETROBRÁS), do Ministério das Minas e Energia;
IV - um representante do Departamento Nacional de Obras de Sa·
neamento (DNOS), do Ministério do Interior;
V - um representante do Instituto Nacional Meteorologia
(INEMET), do Ministério da Agricultura.
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Art. 3? Os membros da Comissão, bem como seus suplentes, serão designados por Portaria do Ministério das Relaões Exteriores, após
indicação pelos titulares dos Ministérios a que pertencem.
Art. 4? O Presidente, ouvidos os demais membros, aprovará normas internas de funcionamento da Comissão.
Art. 5? O Presidente da Comissão será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente, escolhido conforme disposto
nas normas internas de funcionamento da Comissão.
Art. 6? A Comissão reunir-se-á ordinariamente duas vezes por
ano e, em caráter extraordinário. por convocação de seu Presidente, ou
em decorrência de requerimento da maioria absoluta de seus membros.
§ I?
- O Ministro de Estado das Relações Exteriores poderá convocar a Comissão. caso julgue necessário.
§ 2?
- Poderão participar das reuniões da Comissão, sem direito
a voto, a convite de seu Presidente, representantes de órgãos cujas atividades se relacionem com o Programa Hidrológico Internacional, ou
personalidades com nótorio conhecimento da situação hidrológica nacional e internacional.
,
Art. 7? As despesas relativas a diárias e passagens, efetuadas em
razão da participação de cada membro da Comissão em suas reuniões,
correrão por conta do órgão nela representado.
Art. 8? A Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores propiciará o necessário apoio administrativo ao funcionamento da Comissão.
Art. 9? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
re;vogados os Decretos n? 55.008, de 16 de novembro de 1964, n? 55.884,
de 31 de março de 1965, e n? 64.743, de 26 de junho de 1969.
Brasília, em 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO N? 84.738, DE 27 DE MAIO DE 1980
Altera os Decretos n?s 69.117, de 24 de
agosto de 1971, e 71.231, de 10 de outubro
de 1972, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista. o que
consta do Processo n? 10.731, de 1980, do Departamento Administrativo
do Serviço Público,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal
anexas aos Decretos n~s 69.117, de 24 de agosto de 1971, e 71.231, de 10
de outubro de 1972, para o fim de incluir 1 (um) cargo de Escriturário,
AF-202.8.A, e nele considerar enquadrada, a partir de 23 de abril de
1964, A VANYR PESSOA DE LUCENA, de conformidade com o artigo
23, parágrafo único, da Lei n~ 4.069, de 11 de junho de 1962.
Art. 2~ Na aplicação deste Decreto serão observadas, no que couber, as dispoísções dos Decretos n~s 69.117, de 24 de agosto de 1971, e
71.231, de 10 de outubro de 1972.
Art. 3~ As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 4~ Este Decreto entra em vigor na data de suá publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de maio de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.

roxo FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

DECRETO

N~

84.739, DE 27 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - GEMIG, no Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Hl , da Constituição, tendo em vista o disposto
no art, 151, letra «c», do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n~ 703.072/79.
DE C RE TA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 28 (vinte e oito) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 kV, a ser estabelecida entre as subestações Pimenta e
Arcos, localizadas, respectivamente, nos Municípios de Pimenta e Ar-
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cos, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação n?
EBA 8630179 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.072179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
CEMIG, a promover a const.ituíção de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fi·
zer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado ainda, o
acesso à área de servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das .mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente. utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO

N~

84.740, DE 27 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem de
linhas de transmissão da Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG, no Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «C", do Decreto n~ 24;643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n~ 701.787179,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na seguintes faixas: a) - de 16,00 (dezesseis) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre as subestações de Xavantes e Goiânia Norte;b) - de 32,00
(trinta e dois) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 230 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação
Xavantes e a estrutura n~ T-46 da linha de transmissão denominada
Goiânia Leste-Brasília-Geral; c) - de 17,00 .(dezessete) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo,
a ser estabelecida entre a subestação Xavantes e um ponto localizado
entre as estruturas n~ s 174 e 175 da linha de transmissão denominada
Anhanguera-Inhumas I, no Município de Goiânia, Estado de Goiás, cujos projetos e planta de situação n?s 402.051,406.051 e 397.051 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n~ 701.787179.
Art. 2~ Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S.A. CELG a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Goiás
S.A. - CELG, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído. à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e
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de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à area da servidão através de prédio serviente. desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for· compatível com a
existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência, da prática. dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de çaráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃOFIG UEIREDO
Ceser Cals Filho

DECRETO N? 84.741, DE 27 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fios
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. - CELESC, no
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.679179,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 17 (dezessete) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 69 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre as subestações de Blumenau H e Salto, no Municipio de Blumenau, Estado de
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Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação nr s DVLT-2952 e
DVLT-2959 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.679/79.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A. - CELESC a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A. - CELESC, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possiveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compativel com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantação de
elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.742, DE 27 DE MAIO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvol·
vimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 34.183.000,00 para reforço de dota-

ção consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 34.183.000,00 (trinta e quatro milhões, cento e oitenta e três mil cruzeiros), para reforço
de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária no
anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O, de 29-5-80

DECRETO N? 84.743', DE 27 DE MAIO DE 1980
Abre BoFundo Nacional de Desenvclvimento - Recursos sob SupervisiIo da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República o crédito suplementar no valor
.de Cr$ 59.901.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 59.901.000,00 (cinqüenta e nove milhões, novecentos e um mil cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de maio de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 29-5-80.

DECRETO N? 84.744, DE 27 DE MAIO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Imprensa Necional o crédito suplementar no valor de Cr$
40.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibraim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 29-5-80.

DECRETO N? 84.745, DE 27 DE MAIO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 30.000.000.00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento,

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Crs 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, em 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Antonio Deliim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D,O. de 29-5-80,
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DECRETO N? 84.746, DE 27 DE MAIO DE 1980
Revoga o artigo 2? do Decreto n?
73.544, de 23 de janeiro de 1974, que aprova

o Regulamento dos Parques de Material
Aeronáutico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogados o artigo 2? do Decreto n? 73.544, de 23 de
janeiro de 1974, e o artigo 3? do Decreto n? 74.102, de 24 de maio de'
1974.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, DF, 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃOt,FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.747, DE 28 DE MAIO DE 1980
Dispõe sobre concoeeõo tarifária outorgada pelo Brasil à Bolívia que passa a fazer parte integrante da Lista de Vantagens
Não-Extensivas negociada com a Bolívia,
dentro da sistemática prevista no Capítulo
VIII do Tratado de Montevidéu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e,
DECRETA:
Considerando que a Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, pela Resolução 309 (XII), concedeu poderes ao Comitê Executivo Permanente da ALALC para formalizar Acordos celebrados entre as demais Partes Contratantes e os países de menor desenvolvimento econômico relativo, com a finalidade de ampliar as Listas de Vantagens Não-Extensivas outorgadas a esses países;
Considerando que, em reunião realizada em 28 de fevereiro de 1980,
a Comissão Nacional para "Assuntos da ALALC recomendou atender
a pedido da Bolívia, outorgando-lhe concessão tarifária não-extensiva
às demais Partes Contratantes para o produto «cervejas» (NABALALC
22.03.0.01);
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Considerando que o Comitê Executivo Permanente, usando da faculdade que lhe conferiu a Resolução 309 (XII), procedeu, no dia 9 de
abril de 1980, à formalização do acordo alcançado entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República da Bolivia, destinado a
ampliar a Lista de Vantagens Não-Extensivas outorgada àquele pais,
DECRETA:
Artigo I? Até 31 de dezembro de 1980, a importação do produto
constante do Anexo a este Decreto e originário da Bolivia estará sujeita
aos gravames e às condições nele indicados, passando o mencionado
produto a fazer parte integrante da Lista de Vantagens Não-Extensivas
outorgada àquele pais, dentro da sistemática prevista no Capitulo VIII
do Tratado de Montevidéu.
Parágrafo único.
O tratamento estabelecido no Anexo a este Decreto é de aplicação exclusiva ao produto originário da Bolivia, não
sendo extensivel a outros paises,. por aplicação da cláusula da nação
mais favorecida ou de dispositivos equivalentes.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, criada
pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A (CACEXj, a execução
deste Decreto, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel
cumprimento.
Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares

o anexo mencionado neste Decreto está publicado no D.O.

de 29-5·80

DECRETO N? 84.748, DE 28 DE MAIO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o arti-
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go 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto.
lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Con,
selho Federal de Educação n? 349/80, conforme consta do Processo
1918/79 - CFE e 217.032/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Arquitetura
e Urbanismo, a ser ministrado pelo Centro de Estudos Superiores do
Estado do Pará, mantido pela Associação Paraense de Ensino e Cultuo
ra, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da Re.
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
DECRETO N? 84.749 DE 28 DE MAIO DE 1980.
Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia, do Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará, Belém, Estado
do Pará.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 350/80, conforme consta do Processo n?
1.919179 - CFE e 217.031180 do Ministério da Educação e Cultura,
DE CRE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia,
com habilitação em Engenharia Civil, a ser ministrado pelo Centro de
Estudos Superiores do Estado do Pará, mantido pela Associação Paraense de Ensino e Cultura; com sede na cidade de Belém, Estado do
Pará.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
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DECRETO N? 84.750, DE 28 DE MAIO DE 1980
Altera a composição do Conselho Nacional de Política Penitenciária.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1? - A composição do Conselho Nacional de Política Penitenciária, de que trata o artigo 2? do Decreto n? 84.632, de 11 de abril de
1980, passa a ser a seguinte:
F I - um Professor de Direito Penal:
H - um Professor de Direito Processual Penal:
IH - um Professor de Direito Penitenciário:
IV - três Advogados de comprovada experiência profissional;
V - dois Administradores Penitenciários; e
VI - dois membros representativos da comunidade.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abl-Ackel
DECRETO N? 84.751, DE 28 DE MAIO DE 1980

_

Declara de utílídade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão de FURNAS - Centrais Elétricas SIA., nos Estados do Paraná e São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 605.487/79,
.
DE C RE TA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
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de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmís.
são, em corrente contínua, ± 600 Kv, interligando, pela denominada rota sul, as subestações de 'Foz do Iguaçu-Conversora e São RoqueConversora, respectivamente, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Ibiúna, nos Estados do Paraná e São Paulo, cujos projetos e planta de situação n? 181229D foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 605.487/79.
Art. 2? Fica autorizada FURNAS - Centrais Elétricas SI A., a
promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor de FURNAS - Centrais Eletricas SI A, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à
empresa concessionária de praticar todos os atos de construção. operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrao único. Os proprietários das áreas de terras atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhes causem
danos, incluidos entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

Art. 4? FURNAS - Centrais Elétricas SI A, poderá promover,
em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.752, DE 28 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Espírito Santo Centrais Elétricas SIA. - ESCELSA, no Es·
tado do Espírito Santo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME 700.773/80,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 15 (quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 34,5 Kv, a ser estabelecida entre Fruteiras e Castelo, respectivamente nos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e Castelo, Estado
do Espirito Santo, cuioe.oroieto.e planta de situação n? DEPL-G-FP-368
foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas
e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME 700.773/80.
Art. 2? Fica autorizada a Espirito Santo Centrais Elétricas SI A
- ESCELSA a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas SI A - ESCELSA, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o
acesso à área de servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via.praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhes causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4? A Espírito Santo Centrais Elétricas SI A - ESCELSA
poderá promover. em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.753, DE 28 DE MAIO DE 1980.
Declara de utilidade pública, para fins
de conetituiçeo de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem de
linhas de transmissão da Espírito Santo
Centrais Elétricas SiA - ESCELSA, no
Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «Cn, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.219/80,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terras situadas nas seguintes faixas: a) até 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o
trecho de linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre a subestação Carapina U e a estrutura n? 278 da linha de
transmissão, de propriedade de FURNAS - Centrais Elétricas SI A.,
Alto Lage-Carapina: b) até 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o trecho de linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser
estabelecido entre a estrutura n? 236 da linha de transmissão Alto
Lage-Carapina e a estrutura n? 1/2 da linha de transmissão Alto LageCOFAVI, nos Municípios de Serra e Cariacica, Estado do Espírito
Santo, cujos projeto e planta de situação n? DEPL-G-FP-381 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 700.219/80.
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Art. 2? Fica autorizada a Espírito Santo Centrais Elétricas SI A ESCELSA a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Espirito Santo Centrais Elétricas SI A - ESCELSA, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
Parágrafo único.
Os proprietários das áreas de terra atingidas,
pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

Art. 4? A Espirito Santo Centrais Elétricas SI A - ESCELSA
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.754, DE 28 DE MAIO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constiuição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco - CHESF, no
Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 702.989179,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 70 (setenta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 500 kV, a ser estabelecida entre as subestações de Presidente
Dutra e Imperatriz, nos Municípios de Presidente Dutra e Imperatriz,
Estado do Maranhão, cujos projeto e planta de situação n? DLT 2t /79
foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas
e Eletricidade, do Departamanto Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 702.989179.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Hidro Elétrica
do São Francísco - CHESF, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área de servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único.
Os proprietários das áreas de terra atingidas
pelo ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compativel
com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhes
causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF,
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo [udicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.755, DE 29 DE MAIO DE 1980
Regulamenta o artigo 6? do Decreto-lei
n? 1.691, de 2 de agosto de 1979, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
DE C RE TA:
Art. I? O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER, efetuará, mensalmente, os cálculos para a distribuição das parcelas devidas aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios,
no percentual que lhes é atribuido pelo § I?, item I, do artigo 6? do
Decreto-lei n? 1.691, de 2 de agosto de 1979, à conta da Taxa Rodoviária
única, criada pelo Decreto-lei n? 999, de 21 de outubro de 1969.
§ I? O DNER comunicará ao Banco do Brasil, S/A, até o 22? (vigésimo segundo) dia útil do mês subseqüente àquele em que se tenha
verificado a arrecadação e mediante os avisos dos créditos que lhe tenha feito referido banco, os valores Iíquídos devidos a cada um dos beneficiários.
§2? Observado o disposto no § 3? do artigo 6? do Decreto-lei n?
1.691, de 2 de agosto de 1979, a parcela devida aos Municípios será entregue aos Estados para o competente rateio, na conformidade da lei
estadual.
§ 3? No cálculo dos valores líquidos a que se refere o Parágrafo
Primeiro deste artigo, o DNER levará em conta a contribuição dos Estados, prevista em Convênios, para o Programa Especial de Vias Expressas - PROGRES, instituído pelo Decreto n? 71.273, de 30 de outubro de 1972,e, também, o disposto nas diretrizes que tenha baixado a
Comissão Nacional de Energia para regular a aplicação do percentual
mínimo que o § 3? do artigo 6? do Decreto-lei n? 1.691, de 2 de agosto de
1979, prevê como devendo destinar-se a programas de mobilização energética.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
Antonio Delfim. Netto
DECRETO N? 84.756, DE 29 DE MAIO DE 1980
Declara de interesse social. para fins
de desapropriação, imóvel situado em Ma·
naus, Estado do Amazonas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, inciso lII, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 2?, inciso V, da Lei n? 4.132, de 10 de setembro de
1962,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fim de desapropriação, pelo Banco Nacional da Habitação, o terreno situado na Estrada
da Colônia Japonesa ao norte do Conjunto Residencial "Castelo BranCO", na cidade de Manaus, de propriedade de Luiz Adolpho Bernardes
Baptista, com a área de 1.442.336,OOm' (hum milhão, quatrocentos e
quarenta e dois mil, trezentos e trinta e seis metros quadrados), abrangida por um perímetro de 4.381,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e um)
metros lineares, limitando-se, ao Norte, com terras de propriedade de
João Pires de Carvalho e sua mulher, ou sucessores, por uma linha de
novecentos e quarenta e dois metros (942,OOm), do M2 ao M3, no rumo
Sul 81'37'20", ao Leste, azimute de 98'37'40" e ângulo interno de
150'30'20", ao Sul, onde, também, faz frente com as terras de João Pires de Carvalho e sua mulher, ou sucessores, e com a referida Estrada
da Colônia Japonesa, por uma linha quebrada composta de dois elementos, o primeiro do M4 ao M5, em trezentos e quarenta e cinco metros (345,00m), no rumo N-72'52'20"W azimute de 287'07'40", e ângulo
interno de 85'00'00", e o segundo do M5 ao M1, com oitocentos e setenta e seis metros (876,OOm), no rumo de N-67'52'20"W, azimute de
292'07'40", e ângulo interno de 175'00'00"; à Leste, ainda com terras de
propriedade de João Pires de Carvalho e sua mulher, ou sucessores,
por uma linha de hum mil, quatrocentos e quarenta e quatro metros
(1.444,OOm), do M3 ao M4, no rumo S-12'07'40" W, azimute de
192'07'40", e ângulo interno de 86'30'00"; e Oeste, também com pro-
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priedade de João Pires de Carvalho e sua mulher, ou sucessores, por linha de hum mil, duzentos e vinte e quatro metros (1.224,00ml, do M1 ao
M2, no rumo de N-24'07'40" este, azimute de 24'07'40" e ângulo interno
de 89'43'00".
Art. 2? O Banco Nacional da Habitação fica autorizado a promover, com os seus próprios recursos, amigável ou judicialmente, a desapropriação da área descrita no artigo 1?, deste Decreto, podendo, ainda,
para imissão provisória na posse dessa área, alegar urgência. nos termos do artigo 15, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, COm as
modificações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1980; 159' da Independência e 92' da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Márío David Andreazza
DECRETO N? 84.757, DE 30 DE MAIO DE 1980
Cria a Embaixada do Brasil em Selisbury, República do Zimbábue.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, ítens IH e IX, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica criada a Embaixada do Brasi! em Salisbury, República do Zimbábue.
Art. 2? A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brr si! na República Popular de Moçambique.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Banea Soares
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DECRETO N? 84.758, DE 2 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o funcionamento das habilitações em Supervisão Escolar e em Orientação Educacional, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetininga, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 249/80, conforme consta do Processo n?
157176-CFE e 211.002/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE CR E TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Supervisão Escolar e em Orientação Educacional no curso de Pedagogia
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetininga, mantida
pela Associação de Ensino de Itapetininga com sede na cidade de Itapetiriinga, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
DECRETO N? 84.759, DE 2 DE JUNHO DE 1980
Outorga concessão à TV RÁDIO TROPICAL' DE LÁBREA LTDA. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional, na. cidade de Lebres, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combínado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 12.230179 (Edital n? 58179),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV RÁDIO TROPICAL DE
LÁBREA LTDA., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Servi-
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ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro
de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Lábrea, Estado do Amazonas.
Parágrafo único.
O contrato decorrente desta concessão obedecerá às clausulas baixadas com O presente e deve.rá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicas no D. O. de 04/06/80.

DECRETO N? 84.760, DE 2 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Orçamento da União em lavor
do Tribunal Federal de Recursos, o crédito
suplementar de Cr$ 90.418.000,00, para reforço de doteçõee consignadas ao vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 90.418.000,00 (noventa milhões, quatrocentos
e dezoito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
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DECRETO N? 84.761, DE 2 DE JUNHO DE 1980
Abre à Presidência da República o crêdito suplementar no valor de Cr$
5.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Danilo Venturini
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 4.6.80

DECRETO N? 84.762 DE :2 DE JUNHO DE 1980
Abre à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais
Regionais Eleitorais, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 35.008.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 35.008.000,00 (trinta e cinco milhões e oito mil cruzei-
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ros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 02 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste decreto estão publicados no D.O. de 04/06/80.

Decreto n? 84.763, de 03 de junho de 1980.
Altera a redação do artigo 2? do Regu·
lamento aprovado pelo Decreto n? 58.984,
de 3 de agosto de 1966.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição e de acordo com a Lei n?
4.716, de 29 de junho de 1965,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Regulamento da Organização, Funcionamento e Execução dos Registros Genealógicos de Animais Domésticos
do Pais, aprovado pelo Decreto ri? 58.984, de 3 de agosto de 1966, alterado pelo Decreto n? 66.331, de 17 de março de 1970, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 2~ Para os efeitos deste Regulamento, são considerados animais domésticos os das seguintes espécies: asíninos, bovinos bubalínos, equinos, suínos, ovinos, caprinos e leporinos.»
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publícacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 03 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 84.764, DE3 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de Crs 10.750.000,00
para reforço de doteções consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
10.750.000,00 (dez milhões, setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díposíções em contrário.
Brasília, em 3 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 04/06/80.

DECRETO N? 84.765, DE3 DE JUNHO DE 1980
Abre à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no valor de Cr$
520.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no valor de Crs 520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de cruzeiros), para reforço dê dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessarros à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de junho de 1980;
pública.

159~

da Independência e

92~

da Re-

JOÃO' FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 04/06/80.

DECRETO

N~

84.766, DE 4 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Administração e de Ciências Contábeis
da Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis de Arapongas, Estado do Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo
47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná n? 256/79, conforme
consta do Processo n? 668/79-CEE/PR e 214.000/80 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Arapongas, mantida pela Fundação Educacional de
Arapongas, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
DECRETO N? 84.767, DE 4 DE JUNHO DE 1980
Altera o valor do capital da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos _
ECT.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Cosntituição, e de conformidade COm o
disposto no art. 6? § 3?, do Decreto-lei n? 509, de 20 de março de 1969,
DECRETA:
Art. I? O capital da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, estabelecido no artigo I? do Decreto n? 83.083, de 24 de janeiro
de 1979, no valor de Cr$ 2.995.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros) fica aumentado para Cr$
7.850.000.000,00 (sete bilhões, oitocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
Art. 2~ Os recursos para o aumento referido no artigo anteiror, no
montante de Cr$ 4.855.000.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e cinqüenta
e cinco milhões de cruzeiros), são os constantes do Balanço Geral da
Empresa Brasileira de Correíros e Telégrafos - ECT, encerrado em 31
de dezembro de 1978, a saber:
a) - Reservas de Capital
Orçamento da União
Cr$ 139.581.179,62
FND
Cr$ 220.468.335,03
Correção Monetária
Cr$ 4.180.702.473,21
Outras Reservas de Capital
Cr$ 17.746.796,99
Cr$ 234.914.427,17
b) - Reservas de Lucros
c) - Parcela do Resultado à
Disposição da União
Cr$ 61.586.787,98
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário;
Brasília, . 4 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
n. C. Mattos
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DECRETO N? 84.768, DE 04 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no Estado
de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.428/79,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138.1<V, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação de
Botucatu ea torre Y número MV·12, junto à subestação LaranjalPaulista, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? NCGL-CAD-1730 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica.jno Processo MME n? 703.428/79.
Art. 2? Fica antorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessíonáriat de praticar todos os- atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles-de erguer construções ou fazer plantações de
elevado porte.
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Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as rnodíjj.
cações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 04 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da Republica.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.769, de 4 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, no
Estado de Santa Ceterine.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra':c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e O que consta
do Processo MME n? 703.623179,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 50 (cinqüenta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 230 kV, a ser estabelecida entre a torre n? 206 da linha de
transmissão Jorge Lacerda-Blumenau-I? circuito e a subestação de Palhoça, no Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação n? L-004-500·008 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
703.623179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL,' a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
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Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A. - ELETROSUL, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único ..Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao -que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.770, de 4 de JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constitu.ição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de trenemíeeeo da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA,
no Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item rII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 601.683/78,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
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de 15 (quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 69 kV, a ser estabelecida, entre as estruturas 30-1 e 30-2 da linha de transmissão subestação São Miguel-subestação Lençois até a
subestação Wagner, nos Municípios de Andarai e Wagner, Estado da
Bahia, cujos projetos e planta de situação n~ BX-AI-8935 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n~ 601.683/78.
Art. 2~ Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia - COE LBA a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.

Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia - COELBA, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não hajà outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4~ A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELHA, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição de servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
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DECRETO N? 84.771, DE 4 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela NUCLEBRAS, as
áreas que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 151, alínea «b » , do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de
1934, no Decreto-lei n?'3.365, de 21 de junho de 1941, e no artigo 10 da
Lei n? 6.189, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, no Estado de São Paulo, as áreas de terra e benfeitorias de
propriedade particular, com um total de mais ou menos 23.600 Ha (vinte e três mil e seiscentos hectares), necessárias à implantação das
Usinas Núcleo-elétricas 4 e 5 do Programa Brasileiro de Centrais Nucleares, unidades a água leve pressurizada de 1200 MW, cada, que terão
como referêrtcia a UainaNúcleo-elétrica n? 2, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
Parágrafo único. As áreas de terra e benfeitorias, a que se refere
este artigo, são as compreendidas na faixa litorânea do Estado de São
Paulo, entre as cidades de Peruibe e Iguape, çompreendida entre 24'20'
e 24'40' de latitude sul e entre 47'00' e 47'20' de longitude oeste, correspondendo a mais ou menos 236 Km' (duzentos e trinta e seis quilômetros quadrados) ou 23.600 Ha (vinte e três mil e seiscentos hectares) e
com os seguintes contornos: começa no litoral, no local denominado
Porto do Prelado, foz do Rio Una do Prelado, segue pela praia em direção ao norte, passando pelos seguintes acidentes geográficos: Praia da
Ponta da Juréia, Praia do Rio Verde, Ponta do Grajaúna, Praia do
Una, Porto do Una, na outra foz do Rio Una do Prelado, Praia do Una,
Ponta do Carumburé, Costão da Deserta, Ponta do Una, Praia do Juqui'á'- Ponta do Juquiá, Ilha do Boquete (inclusive a ilha), Ponta do
Paranapuã-Guaçu, Ponta do Arpoador, Praia do Arpoador até a foz do
Rio Guaraú; segue por este Rio Guaraú em direção a sua nascente e até
encontrar o seu afluente, o Rio Tetequera, seguindo por este rio até um
ponto do vale onde este deflete para o norte, e desse ponto segue por
uma linha reta de mais ou menos 600m de extensão, até atingir o Córrego do Morro do Maceno ou Itinqúinha; segue por esse córrego até a sua
confluência com o Rio Una do Prelado, desse ponto segue para montante do Rio Una do Prelado acompanhando o curso desse rio que contorna a Serra da Juréia, até a sua outra foz no local denominado Porto
do Prelado. O Rio 'Una do Prelado também conhecido como Rio Comprido possui uma foz no Porto do Una e outra no Porto do Prelado.
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Art. 2~ Fica a Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLE·
BRÁS autorizada a promover a desapropriação das referidas áreas de
terra e benfeitorias na forma da legislação vigente, com recursos próprios.
Parágrafo UnICo. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365.
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse das áreas de
terra e benfeitorias abrangidas por este Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO 'FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals Filho
DECRETO

N~

84.772, DE 6 DE JUNHO DE 1980
Revoga o Decreto n? 66.251, de 23 de
fevereiro de 1970, que aprova o Regulamento da Diretoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvMI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 2~ do Decreto n? 83.457, de 16 de maio de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Ficam revogados os Decretos n?s 66.251, de 23 de fevereiro de 1970, 66.873, de 15 de julho de 1970 e 79.716, de 23 de maio de 1977.
Art. 2~ O «caput» e o § 2~ do artigo 1~ do Decreto n? 83.457, de 16
de maio de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1~ O cargo de Diretor do Pessoal Civil da Marinha poderá
ser exercido, em caráter excepcional, por Oficial-General do Corpo da
Armada, da Reserva Remunerada, de notórios conhecimentos de Administração de Pessoal, quando, por absoluta necessidade do serviço, deixar de ser provido».
«§ 2~ Não sendo provido o cargo de Diretor da DPCvM, o ViceDiretor exercerá as atribuições da competência desse cargo, sem prejuízo daquelas do próprio cargo.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 6 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO .FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
"DECRETO N? 84.773, DE 6 DE JUNHO DE 1980
Promulga o Acordo Relativo às Cartas
com Valor Declarado e o Acordo Relativo
às Encomendas Postais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 72, de 29 de novembro
de 1978, o Acordo Relativo às Cartas com Valor Declarado e o Acordo
Relativo às Encomendas Postais, ambos concluídos entre a República
Federativa do Brasil e vários outros países, em Lausanne, Suíça, a 5 de
julho de 1974, durante o XVII Congresso da União Postal Universal;
Considerando que o Instrumento de Ratificação dos referidos acordos pela República Federativa do Brasil foi depositado em Berna, a 7
de fevereiro de 1979;
Considerando que os referidos acordos entraram em vigor para o
Brasil a 7 de fevereiro de 1979;
DECRETA;
Art. I? O Acordo Relativo às Cartas com Valor Declarado e o
Acordo Relativo às Encomendas Postais, apensos por cópia ao presente
Decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se
contém.
Art 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares
(*) - N. da D. Pb - O Acordo, a que se refere o Decreto em apreço, está publicado em
suplemento à Presente Edição.
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(*)DECRETO N? 84.774, DE 6 DE JUNHO DE 1980

Promulga o Segundo Protocolo Aâicional à Constituição da União Postal Universal, o Regulamento Geral da União Postal
Universal e a Convenção Postal Universal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 72, de 29 de novembro
de 1978, o Segundo Protocolo Adicional à Constituição da União Postal
Universal, o Regulamento Geral da União Postal Universal e a Convenção Postal Universal, todos concluídos entre a República Federativa do
Brasil e vários outros países, em Lausanne, a 5 de julho de 1974, durante o XVII Congresso da União Postal Universal;
Considerando que o Instrumento de Ratificação dos referidos atos
pela República Federativa do Brasil foi depositado em Berna, a 03 de
abril de 1979;
Considerando que os referidos atos entraram em vigor para
sil a 3 de abril de 1979;

ó

Bra-

DECRETA:
Artigo I?: O Segundo Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal, o Regulamento Geral da União Postal Universal e a Convenção Postal Universal, apensos por cópia ao presente Decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se
contém.
Artigo 2?: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 6 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares
(*) - N. da D. Pb. - o Protocolo Adicional, a que se refere o Decreto em apreço, está
publicado em Suplemento à presente edição.
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DECRETO N? 84.775, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Adapta o Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da
Saúde, às disposições da Lei 6.733 de 4 de
dezembro de 1979.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, inciso III, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O artigo 8? do Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz, aprovado pelo Decreto n? 77.481, de 23 de abril de 1976, passa a vigorar com
a seguinte redação, mantidos os seus parágrafos:
«Art. 8? O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, livremente escolhido e nomeado, em Comissão, pelo Presidente da República, será
auxiliado por Vice-Presidente, Assessores e Consultores,»
Art. 2? Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO· FIGUEIREDO
Waldir Mendes Arcoverde
DECRETO N? 84.776, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Adapta o Estatuto da Fundação Servi-O
ços de Saúde Pública, vinculada ao Ministério da Saúde, às disposições da Lei n?
6.733, de 4 de dezembro de 1979.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, inciso III, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O caput do artigo 7? do Estatuto da Fundação Serviços de
Saúde Pública, aprovado pelo Decreto n? 76.165, de 27 de agosto de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? O Presidente da Fundação Serviços Especiais de Saúde
Pública será livremente escolhido e nomeado, em comissão, pelo Presi·
dente da República."
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Art. 2? Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Waldir Mendes Arcoverde
DECRETO N? 84.777, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à RÁDIO EDUCADORA DE
GUAJARÃ·MIRIM LTDA., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade de
Guajará-Mírim, Território Federal de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, combinado como artigo 8?, item XV, letra
«a", da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC DENTEL
n? 61.895/79,
DE C RE TA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 196'2, e artigo 2? do Decreto n?'71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de janeiro de 1980, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 65.519, de 21 de outubro de 1969,
publicado no Diário Oficial da União de 27 subseqüente, à RÁDIO
EDUCADORA DE GUAJARÁ-MIRIM LTDA., para executar, na cídade de Guajará-Mirim, Território Federal de Rondônia, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média de âmbito regional.
§ I? A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pelo
presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de
fevereiro de 1973, às quais entidade aderiu, mediante termo.

§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações -fixará, através de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se !necessárío,
o prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. e. Mattos
DECRETO N? 84.778, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Outorga concessão à RÁDIO AURIVERDE DE PITANGA LTDA., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na
cidade de Pitanga, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a)), da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
Me n? 5.826/79 (Edital n? 30/79), .
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à RÁDIO AURIVERDE DE PITANGA LTDA., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto número 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Pitanga, Estado do Paraná.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar, da publicação deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF), 9 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. e. Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 10-6-80.
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DECRETO

N~

84.779, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situedos nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Recife,
Estado de Pernambuco e Gueruie, Estado
de São Peulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n~ 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DE C R E TA:
Art. 1~ Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1 - Leonor Arman Focaccia, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 0,000695 do terreno nacional interior, situado na Rua Senador Dantas n~ 117, correspondente ao apartamento n~ 1.009, no Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-15.862, de 1979:
2 - AlfredoFernandesVidal, de nacionalidade espanhola, da fração
ideal de 87,00/9390 do terreno de marinha, situado na Rua Saldanha
Marinho n~ 3, correspondente ao apartamento n~ 403, no Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n~ 0768-34.939, de 1978:
3 - José Lois Carballal, de nacionalidade espanhola, de 2 (duas)
frações ideais de 0,02027 do terreno de marinha, situado na Avenida
Boa Viagem, n? 4.200, correspondentes, respectivamente, aos apartamentos n~s 401 e 1.301, no Município de Recife, Estado de Pernambuco,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n?
0480-02.511, de 1976;
4 - Monaco Domenico e sua mulher Emilia Dente, ambos de nacionalidade italiana, da fração ideal de 137,158/9390 do terreno de marinha' situado na Rua Saldanha Marinho n? 3, correspondente ao apartamento n~ 606, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n~ 076853.108, de 1977;
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
Jean Maurice Raymond, de nacionalidade francesa, da fração
ideal de 3,132% do terreno de marinha, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto n? 497, correspondente ao apartamento n? 91, Município
de Guaruiá, Estado de São Paulo, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n~ 0880-49.509, de 1979.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.780, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Altera o Decreto n? 79.031, de 23 de dezembro de 1976, que dispõe sobreo Regulamento do Estado-Maior das Forças Armadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 50, 145 e 146 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n? 900, de 29
de setembro de 1969 e pela Lei n? 6.036, de I? de maio de 1974,
DE CR ETA:
Art. I? Ficam incluídos os seguintes itens no Decreto n? 79.031,
de 23 de dezembro de 1976:
"Art. 32.
.
,
.
IX - Realizar o Controle Interno.
Art. 33.
.
.
XX - Supervisionar o Controle Interno.
Art. 38.
.
.
VIII - Dirigir os Trabalhos de Controle Interno».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Roberto Anderson Cavalcanti
DECRETO N? 84.781, DE 11 DE JUNHO DE 1980

_

Revoga o Decreto n? 76.687, de 27 de
novembro de 1975, que aprova o Regula·
menta do Centro de Educação Física "Almirante Adalberto Nunes" (CEFAN).

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, ítem III, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. 1~ É revogado o Decreto n~ 76.687, de 27 de novembro de
1975, que aprova o Regulamento do Centro de Educação Física "Almirante Adalberto Nunes" (CEFAN).
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
DECRETO N~ 84.782, DE 11 DE JUNHO DE 1980
Concede dispensa de ponto aos servidores civis da União que participarem das
operações da Fundação Projeto Bondon e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE CRETA:
Art. 1~ Aos servidores públicos civis da União e das entidades da
Administração Indireta federal que participarem, como universitários,
técnicos ou professores, das diferentes operações da Fundação Projeto
Rondon, poderá ser concedida dispensa de ponto pelo prazo de duração
da operação, não superior a quarenta dias, sem perda dos vencimentos
ou salários dos respectivos cargos ou empregos e demais direitos e vantangens decorrentes do exercício, desde que a referida participação tenha sido autorizada pela chefia competente, em requerimento apresentado,' pelo servidor, com antecedência mínima de trinta dias, contados
do início do afastamento.
Parágrafo único. Aos militares que participarem das operações do
Projeto Rondon, poderá ser concedida dispensado serviço, de conformidade com a Lei n~ 5.774, de 23 de dezembro de 1971, mediante requerimento do interessado.
Art. 2~ A Fundação Projeto Rondon forneçerá certificado de participação na operação, que servirá de prova, junto à repartição a que
pertencer o servidor, do comparecimento e freqüência à Operação Rondono
Parágrafo único, O servidor público, civil ou militar, não poderá
integrar novamente' a Operação Rondon senão depois de decorridos 2
(dois) anos da participação em operação anterior.
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Art. 3? O disposto neste Decreto não beneficiará ocupante de cargo ou função de confiança integrante dos Grupos Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Direção e Assistência Intermediárias (DAI)
nem de função de assessoramento superior, de que trata o Decreto n?
75_627, de 18 de abril de 1975, com as alterações posteriores.
Brasília, 11 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.783, DE 12 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Governo do Distrito Federal o
crédito suplementar no valor de Cr$
77.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REP'UBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Governo do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Jair Soares
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 13-06-80.
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DECRETO N? 84.784, DE 12 DE JUNHO DE 1980"
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Administração, de Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas, das Faculdades Reunidas de Aâminietraçéo, Ciências Contá.
beis e Ciências Econômicas de Palmas, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Estadual de Educação do Paraná n? 231179, conforme consta
do Processo n? 626179-CEE-PR e 214.002/80 do Ministério da Educação
e Cultura,
DE CRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Administração, 'de Ciências Contábeis e de Ciências Econômicas, a serem ministrados pelas Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas, mantidas pela Prefeitura Muniçipal de Palmas, com sede na cidade de Palmas, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.785, DE 12 DE JUNHO DE 1980.
Autoriza o funcionamento das habilitações de Tradutor e de Intérprete, no curso
de Letras das Faculdades' Metropolitanas
Unidas - Associação Educacional, em Sã.o
Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 239/80, conforme consta do Processo n?
1.058/79·CFE e 212.891/80 do Ministério da Educação e Cultura,
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D E C R E TA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento das habilitações de Tradutor e de Intérprete para Língua Inglesa, no curso de Letras das Faculdades Metropolitanas Unidas - Associação Educacional, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições 'em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.786, DE 12 DE JUNHO DE 1980
Autoriza a transferência da subrogação das obrigeçõee, instituídas pelo
Decreto-lei n? 5.123, de 21 de dezembro de
1942.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover a transferência da sub-rogação das obrigações, instituídas pelo
Decreto-lei n? 5.123, de 21 de dezembro de 1942, do imóvel, situado na
Rua São Clemente n? 206, para o de n? 240, da mesma rua, ambos no
Município e Estado do Rio de Janeiro, de propriedade da Sociedade
Brasileira de Educação, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-12.897, de
1980.
Art. 2? O contrato de transferência lavrar-se-á em livro próprio
do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO

N~

84.787, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Suspende o expediente nos orgaos e
entidades da Administração Federal, por
ocasião da visita de Sua Santidade o Papa
João Paulo lI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
Considerando o alto significado da visita que Sua Santidade o Papa João Paulo U fará ao Brasil, quer como Chefe de Estado, quer como
Sumo Pontífice da Igreja Católica,
DE C RE TA:
Art. 1~ Não haverá expediente nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem assim nas Fundações instituídas pela União, sediados no Distrito Federal, no dia da chegada de Sua Santidade a
Brasília, previsto para 30 de junho de 1980.
Art. 2~ Será igualmente suspenso o expediente nos õrgãos e entidades locais da Administração Federal, nos dias da chegada do Sumo
Pontífice às cidades incluídas no roteiro de Sua visita ao Brasil.
Art. 3~ O disposto neste Decreto não se aplica às atividades essenciais, insuscetíveis de paralisação.
Brasília, 16 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO

N~

84.788, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Delega competência ao Ministro de Eetado das Relações Exteriores para aprovar
e modificar normas reguladoras das atividades consulares brasileiras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 12 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1~ E delegada competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para aprovar e modificar normas relativas às atívídades consulares, suas praxes burocráticas e formulários nelas utilizados,
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bem como alterar os dispositivos regulamentares constantes da Consolidação aprovada pelo Decreto n? 360, de 3 de outubro de 1935.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 84.789, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão, por transposição, na Categoria Funcional de Agente de
Saúde Pública, do Grupo-Saúde Pública,
código: SP-1700 ou LT·SP-1700, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII; da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DE C RE TA:
Art. I? Ã inclusão, por transposição, na Categoria Funcional de
Agente de Saúde Pública, código: SP-1702 ou LT-SP-1702, de que trata
o artigo 8?, item I, do Decreto n? 79.456, de 30 de março de 1977, concorrerão. como clientela originária. os atuais ocupantes de cargos ou empregos de Agente de Saúde Pública e de Agente Auxiliar de Saúde PÚblica da Categoria Funcional de Agente de Saúde Pública, em extinção,
do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, código: NM-1000, integrantes dos Quadros e Tabelas Permanentes do Ministério da Saúde e
da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM, na
forma a seguirindicada:
I - à classe C, os ocupantes de cargos ou empregos de
Agente de Saúde Pública e os de Agente Auxiliar de Saúde PÚblica que exerçam atribuições de Inspetor-Geral;

II - à classe B, os ocupantes de cargos ou empregos de
Agente Auxiliar de Saúde Pública que exerçam atribuições de
Inspetor de Endemias ou de Guarda-Chefe;
III - à classe A, os demais ocupantes de cargos ou empregos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, observado o disposto
no artigo 3?.
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Parágrafo único.
Para efeito de aplicação dos itens I e n
deste artigo, relativamente ao Agente Auxiliar de Saúde Pública, considera-se a situação do servidor na data da inscrição no
processo seletivo.
Art. 2? Do limite fixado no item I do artigo 8? do Decreto n?
79.456, de 1977, 10% (dez por cento) serão reservados para a inclusão,
por transformação, de cargos e empregos na Categoria Funcional de
Agente de Saúde Pública do Grupo-Saúde Pública, código: SP-1700 ou
LT-SP-1700.
Art. 3? Aos vagos que restarem nas classes «C» e «B»' poderão
concorrer, ainda, os ser-vidores ocupantes de cargos ou empregos em
extinção de Agente Auxiliar de Saúde Pública que, embora não exerçam as atribuições especificadas nos itens I e n do artigo I? deste decreto, tenham obtido maior número de pontos no processo seletivo.

Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Waldir Mendes Arcoverde
DECRETO N? 84.790, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Renova por 15 (quinze) anos a ccncessão outorgada à .Fundação Casper Libero,
para executar serviço de reâioâiiueéo de
sons e imagens (televisão), na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e nos termos do artigo 12 do Decreto n?
79_726, de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 42.318/'77,
DE C RE TA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 79.726, de 26 de
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maio de 1977, por 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de 1977, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 45.283, de 26 de janeiro de 1959,
publicado no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro do mesmo ano, à
Fundação Casper Líbero, para executar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão).
§ 1? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulati·
vamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 79.726, de 26 de
maio de 1977, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 84.791, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro de Es·
tudos Superiores de Londrina, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei ri? 842, de 09 de de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 499/80, conforme consta do Processo
3222/76 . CFE e 219.514/80 do Ministério da Educação e Cultura,
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DE C RE TA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Arquitetura
e Urbanismo, a ser ministrado pelo Centro de Estudos Superiores de
Londrina - CESULON, mantido pelo Instituto Filadélfia de Londrina,
com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella

DECRETO N? 84.792, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em
favor da Secretaria-Geral o crédito suplementar no valor de Cr$ 31.525.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,

DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Crs 31.525.000,00
(trinta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art.2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo' n deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 17-06-80.

DECRETO N? 84.793, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 50.000,000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
cruzeiros}, para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 17-06-80.
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DECRETO N? 84.794, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e da Saúde o crédito suo
olementer no valor de Cr$ 36.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lein? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social e da Saúde, o crédito suplementar no valor de Cr$ 36.000.000,00
(trinta e seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo lU deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
Jair Soares
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no

D.a. de 17·06-80.

DECRETO N? 84.795, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de CrI
95.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

205

DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Crs
95.000.000,00 (noventa c cinco milhões de cruzeiros). para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de. sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? de Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Denilo Venturini
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 17-06-80.

DECRETO N? 84.796, DE 16 DE JUNHO DE 1980,
, Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cri
37.235.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, , usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
37.235.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial, de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Danilo Venturini
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 17,06·80.

DECRETO

N~

84.797, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Abre aos Ministérios do Exército em
favor do Estado-Maior do Exército o créâi-

to
suplementar no
valor de
Cr$
20,090.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Crs
20.090.000,00 (vinte milhões e noventa mil cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159~ de Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 17-06·80.
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DECRETO N? 84.798, DE 16 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Senado Federal, em favor de
diversas unidades orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Cr$441.600.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal, em favor de diversas unidades
orçamentárias,
o crédito
suplementar no
valor . de
Cr$441.600.000,00 (quatrocentos ti quarenta e hum milhões, seiscentos
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO' FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 17-6·80.

DECRETO N? 84.799, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$381.690.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento e Entidades Supervisionadas, o crédito suple-
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mentar no valor de Cr$381.690.000,00 (trezentos e oitenta eum milhões
e seiscentos e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO 'FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no

D.a. de 18·6·80.

DECRETO N? 84.800; DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre 80 Ministério do Interior, em tevor da Secretaria-Geral, o crédíto suplementar no valor de Cr'300.000.000,OO para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. '

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR ETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$300.000.000,OO
(trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
indicada no anexo I dloste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. em 17 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO'FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a.de 18-6-80.

DECRETO

N~

84.801. DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre 80 Governo do Distrito Federal o
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$627.300.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 7?, dá Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Governo do Distrito Federal o crédito suplementar no valor de Cr$627.300.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I ·deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no

D.a. de 18·6-80.
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DECRETO N? 84.802, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$790. 000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço PÚblico, o crédito suplementar no valor de Cr$790.000.000,00 (setecentos e
noventa milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentârias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto' e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasüia, em 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D,Q. de 18-6-80.

DECRETO N? 84.803, DE 17 DE JUNHO DE 1980

.

Abre à Presidência da República o crédito
suplementar
no
valor
de
Cr,3. 160.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU; da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica abereo à Presidência da República, em favor da Consultoria Geral da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$3.160.000,00 (três milhões, cento e sessenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
IF2Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, em 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 18-6-80.

DECRETO N? 84.804, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$29.850.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas,.o crédito suplementar no valor de
Cr$29.850.000,00 (vinte e nove milhões oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Roberto Andersen Cavalcanti
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 18-6·80.
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DECRETO N? 84.805, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre à Presidência, da'RepjÍbJica ocrésuplementar
"nó· valor
de
Cr$28~OOO.OOO,OO para reforço de dotações
coneíeueâeeno vigente Orçamento.

dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presídência, da República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Gr$28.000.000,OO (vinte e oito milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Roberto Andersen Cavalcantí
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 18·6·80.

DECRETO N? 84.806, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar - no valor de CrI
101.343.000,00 para reforço de dotações con·
signadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lheconfere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplmentar no valor de Cr$
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101.343.000,00 (cento e um milhões, trezentos e quarenta e três mil cruzeiros), parareforco de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Eliseu Resende
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 18.6.80.

DECRETO

N~

84.807, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Altera dispositivos do Decreto n?
76.596. de 14 de novembro de 1975, que
aprovou o Regulamento da Comísseo Brasileira de Atividades Especiais.

O, PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica. alterada, na forma abaixo, a constituição da Comissão Brasileira de Atividaddes Espaciais, criada pelo Decreto n~ 68.099,
de 20 de janeiro de 1971.'
«Art. 2~ A COBAE é constituida de:
I - Presidente;
U - Membros:
- Representante do Ministério da Marinha;
- Representante do Ministério do Exército;
- Representante do Ministério das Relações Exteriores;
- Representante do Ministério da Fazenda;
- Representante do Ministério da Agricultura;
- Representante do Ministério da Educação e Cultura;
- Representante do Ministério da Aeronáutica;
- Representante da Secretaria do Planejamento;
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- Representante do Ministério das Minas e Energia;
- Representante do Ministério das Comunicações;
- Representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
- Representante da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional; e
- Representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
UI - Subcomissões Permanentes ou Especiais;
IV - Secretaria Executiva;
§ 1? - Inalterado
§ 2? - Inalterado
§ 3? - Inalterado
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Roberto Andersen Cavalcanti
DECRETO N? 84.808 DE 17 DE JUNHO DE 1980
Outorga concessão à Rádio do Grande
Rio Ltâe., para estabelecer uma estação de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «(8», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 201.594179 (Edital n? 71179),
DE C RE TA;
Art. 1? Píca outorgada concessão à RÁDIO DO GRANDE RIO
LTDA., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto ri? 52.795, de 31 de outubro de 1963,
nara estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Petrolina,
Estado do Pernambuco,
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às cláusulas baixadas com O presente e deverá ser assinado dentro
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de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário
Oiiciel da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga,
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, (DF), 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 19.6.80.

DECRETO N? 84.809 DE 17 DE JUNHO DE 1980
Autoriza a transferência direta para a
HIDROS COMUNICAÇOES LTDA., da
concessão outorgada à RÂDIO IRACEMA
DE FORTALEZA S/A, para execução de
serviço de radiodifusão sonora em onâã
média, de âmbito regional, na cidadé de
Sobral, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 90.210/80,
DECRETA:
Art 1? Fica autorizada a transferência direta, nos termos do artigo 94, n? 3, letra «a», do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, pelo restante
do prazo, para a HIDROS COMUNICAÇÕES LTDA., da concessão deferida à RÁDIO IRACEMA DE FORTALEZA S/A, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Sobral, Estado do Ceará, cujo prazo de outorga foi renovado
através do Decreto n? 79.683, de 10 de maio de 1977, publicado no
Diário Oiiciel da União de 11 subseqüente.
Art. 2? A execução do serviço de radiodifusão cuja outorga é
transferida por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasi·
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 84.810 DE 17 DE JUNHO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à RÁDIO CULTIRA DE RIBEI·
RÃO PRETO LTDA., para executar serviço de rediodiiuséo sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a», da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
125.280/79,
DE C R E TA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 15 de janeiro' de 1980, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 65.520, de 21 de outubro de 1969,
publicado no Diário Oficial da União, de 27 subseqüente, à RÁDIO
CULTURA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA., para executar, na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cúmulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser
executado o serviço objeto desta renovação, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
§ 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 84.811, DE 18 DE JUNHO DE; 1980
Abre à Justiça. Militar, em favor das
Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar rio valor de Cr$ 4.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI,da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? F'ica aberto à Justiça Militar, em favor das Auditorias da
Justiça Militar, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.000.000,00
(quatro milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as diposicões em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
,TOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 19/06/80.

DECRETO N? 84.812, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas Unidades Orçamentárias o
crédito suplementar no valor de Cr$
75.585.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo' 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de' 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
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75.585.000,00 (setenta cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessarros à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane· Galvêas
Mário David Andreazza
Antonio Delfim Netto
·Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 19/06/80.

DECRETO N? 84.813, PE 18 DE JUNHO DE 1980
Abre à Juetiçe Federal de 1? Instância,
o crédito suplementar no valor de Cr$
209.000.000,00, para reforço de dotações

consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de .·3 de dezembro de 1979.
DE CRE TA;
Art. I? Fica aberto à Justiça Federal de 1~ Instância, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessarros à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e
92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonío. Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 19/06/80.

DECRETO N? 84.814, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria de Assuntos
Culturais o crédito suplementar no valor
de Cr$ 6.550.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979.
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educacão e Cultura em favor
da Secretaria de Assuntos Culturais, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 6.550.000,00 (seis milhões, qui.nhentos e cinqüenta mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 19/06/80
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DECRETO N? 84.815, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 206.800.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 206.800.000,00 (duzentos e seis milhões e oitocentos
mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo
I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua ptiblicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Cesar Cals Filho
An tonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste De:reto estão publicados no

D.a. de 19/06/80

DECRETO N? 84.816, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em favor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 41.347.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
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DE C RETA:

Art. 1? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 41.347.000,00 (quarenta e um milhões, trezentos
e quarenta e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da: Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 19/06/80.

DECRETO N? 84.817, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre a realização de despesa
de pessoal em órgãos e entidades da Administração Federal, bem como em Fundações instituídas e mantidas pela União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? Até 31 de dezembro de 1981, fica vedada nos órgãos da
Administração Direta, inclusive os dotados de autonomia administrativa e financeira, nas entidades da Administração Indireta que recebam .
transferências de recursos do Tesouro Nacional, bem assim nas funções
mantidas, total ou parcialmente, pela União, a realização de despesa
decorrente de:
I - ingresso de pessoal, a qualquer titulo;
II - criação ou elevação de niveis de cargos ou funções de confiança, de direção e assessoramento superiores (DAS), de direção e assistência intermediárias (DAI), bem como de funções de assessoramento superior (FAS);
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III - ampliação de mão-de-obra indireta, quer mediante convênio,
quer através de firmas particulares de prestação de serviços;
IV - criação ou ampliação de quadros ou tabelas de empregos permanentes, temporários ou em comissão.
Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica nos casos
de:
a) preenchimento de cargos ou empregos que venham a vagar por
exoneração, demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento, desde
que não haja aumento de despesa em relação ao pessoal em atividade; e
b) nomeação ou designação para cargos ou funções indicados no
item H, exitentes na data deste Decreto.
Art. 2~
disposto no artigo 1~ não se aplica aos casos de excepcionalidade reconhecida expressamente pelo Presidente da República,
mediante solicitação fundamentada de Ministro de Estado ou dirigente
de órgão integrante da Presidência da República.
Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento da Presidência da
República - SEPLAN; analisará a solicitação e emitirá parecer conclusivo evidenciando a efetiva disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa, respeitada a área de atuação do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 3~ Para os fins deste Decreto, entende-se como disponibilidade orçamentária a existência de saldos nas dotações próprias de Pessoal dos órgãos e entidades a que se refere o artigo 1~, atendidas as
despesas normais com «Pessoal e Encargos Sociais» e as relativas aos
reajustes salariais legalmente autorizados.
Art. 4~ Os saldos verificados nas dotações "Outros Custeios e Capital» somente poderão ser utilizados para cobertura das despesas decorrentes dos reajustes salariais legalmente autorizados, não constituindo disponibilidade orçamentária para os fins do disposto neste Decreto.
Art. 5~ Na hipótese de que trata O artigo 2~, a Reserva de Contingência, a critério da SEPLAN, poderá compor a disponibilidade orça~
mentária referida no artigo 3?, desde que o prévio reexame da programação de capital do órgão' ou entidade haja identificado despesas
passíveis de cancelamento.
Art. 6~ Durante a elaboração da proposta do Orçamento Anual,
não será admitida a inclusão, nos orçamentos dos órgãos e entidades de
que trata o artigo I?, d4il recursos adicionais para atender a medidas relativas a Pessoal que não tenham sido objeto de comprovada disponibilidade orçamentária.
Art. 7~ A Secretaria de Planejamento da Presidência da República poderá baixar normas complementares para a execução do disposto
no presente Decreto, ressalvada a competência do DASP.
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Art. 8? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO 'FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Angelo Amaury Stábile
Murilo Macêdo
João Camilo Penna
Mário David Andreazza
Antonio Deliim Netto
DECRETO N? 84.818, DE 20 DE JUNHO DE 1980
Aprova as Tabelas de Etapas, dos
Complementos da Ração Comum do Quan·
titativo das Rações Operacionais das Forças Armadas para o Segundo Semestre de
1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Artigo n? 81, item Hl, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam aprovados os valores das anexas tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações
Operacionais das Forças Armadas, organizadas de conformidade com o
que preceitua o Artigo n? 90 (noventa) da Lei n? 5.787, de 27 de junho
de 1972 (Lei de Remuneração dos Militares).
Art. 2? Na execução das referidas tabelas serão obedecidas na
Marinha, no Exército, na Aeronáutica e no Estado-Maior das Forças
Armadas, as Instruções que as acompanham e as Instruções de que trata o Artigo 2? do Decreto n? 65.872, de 15 de dezembro de 1969.
Art. 3? A vigência deste Decreto vai de I? (primeiro) de julho a 31
(trinta e um) de dezembro de 1980.
Brasília, 20 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha
As Tabelas mencionadas neste Decreto estão publicadas no D.O. de 23/06/80.
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DECRETO N? 84.819, DE 20 DE JUNHO DE 1980
Promulga o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-blice Popular da Hungria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 38, de 28 de maio de
1980, o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República Popular da Hungria;
considerando que o referido Acordo, nos termos de seu Artigo
XXIV, entrou em vigor no dia 12 de junho de 1980;
DECRETA;
Artigo I? O Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
da Hungria, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Acordo mencionado neste Decreto está publicado no D.O.

de 23/06/80.

DECRETO N? 84.820, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Concede à PETROBRÃS Comércio Internacional S.A. -

INTERBRAs, eutori-

aaçêo para proceder
de seu capital social.

80

aumento do limite

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item III do Art. 81 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica PETROBRÁS Comércio Internacional S.A. - INTERBRÁS, autorizada a aumentar o limite de seu Capital Social, de
Cr$ 1.022.000.000,00 (hum bilhão e vinte e dois milhões de cruzeiros),
para Cr$ 1.454.000.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e cinqüenta e quatro milhões de cruzeiros).
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1980; 159? 'da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
Antonio Delfim Netto
DECRETO N? 84.821, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército e do Território Federal de Fernando de Naronha o
crédito euolementer no valor de CrI
6.000.000.000.00 para reforço de âoteçõee
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército e do Território Federal de Fernando de Noronha, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bílhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
-Art, 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
·anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo n deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane aalvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 24/06/80.
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DECRETO N? 84.822, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de Cr$ 600.000.000.00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.·

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO. FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os Anexos mencionados neste Decreto estão publicados nó D.a. de 24/06/80.

DECRETO N? 84.823, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério da Agriculture em
favor de diversas unidades: orçamentárias
o crédito suplementar no valor de Cr$
350.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I?' Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor de diversas unidades orÇio'mentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

227

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Angelo Amaury Stábile
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 24/06/80 e republicado no de 26/06/80.

DECRETO N? 84.824, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da Secretaria-Geral o crédito suplementar no válor de Cr$ 50.000,000,00 para
reforço de dotação' consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art.' I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 50:000.000,00
(cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas. as disposições em contrário.
Brasilia, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Angelo Amaury Stábile
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 24/06/80.
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DECRETO N? 84.825. DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor da Secreterie-Gerel o crédito suplementar no valor de Cr$ 70.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da
Secretaría-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 70.000.000,00
(setenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? ,Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gslvêes
Mário David Andreazza
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D:O. de 24(06/80.

DECRETO N? 84.826, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre à Justiça Militar, em favor do
Superior Tribunal Militar e das Auditorias
da Justiça Militar, o crédito suplementar
de Cr$ 79.070.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente drçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei Il:' 6.730, de .:3 de dezembro de 1979;
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Militar, em favor do Superior Tríbunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar

ATOS DO PODER EXECUTIVO

229

no valor de Cr$ 79.070.000,00 (setenta e nove milhões e setenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indícadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 24/06/~O.

DECRETO

N~

84.827, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar no valor de Cr'
3.780.000.000,00, para reforço de dotaç6es
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.780.000.000,00 (três bilhões, setecentos e oitenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.a. de 24/06/80.
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DECRETO N? 84.828, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Altera o art. 1? do Decreto nf 76.311,
de 19 de setembro de 1975, que dispõe sobre intervenção em área indígena no
Terrítório Federal de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e com fundamento no
artigo 20, § I?, letra c da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DE C RE TA:
Art. I? O artigo I? do Decreto n? 76.311, de 19 de setembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica decretada intervenção na área indigena localizada
na «Fazenda São Marcos», no Município de Boa Vista, do Terriório Federal de Roraima.
Parágrafo único. A área, abrangendo 9.169.663,00m'(uove milhões,
cento e sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta e três metros quadrados) tem o seguinte Memorial Descritivo: Pouto Base: Marco Internacional BV /S·A situado na linha de fronteira BRASIL - VENEZUE·
LA. Partindo do Ponto Base na direção do Marco BV /S com o rumo
magnético 45'19'SE e medindo-se 58,00 metros encontra-se o ponto 1 no
cruzamento da linha de fronteira com a linha que por este, 'delimita a
faixa de domínio da BR 174. Partindo do ponto 1 (um) com o rumo mg
06'03'SW e medindo-se 1.302,20m encontra-se o ponto 2 (dois). Partindo
do ponto 2 (dois) com rumo mg 74'03' SW e medindo·se2.025,65m,
encontra-se o ponto 3 (três). Partindo do ponto 3 (três) com rumo mg
15'57' NW e medindo-se 4.023,OOm, encontra-se o ponto 4 (quatro). Partindo do ponto 4 (quatro) com rumo mg 74'03' NE, e medindo-se
1.717,65m, encontra'se o Marco BV-8 - BV-9/13. Partindo do Marco
BV·8 - BV -9/13 com rumo mg 31'15'SE e medindo-se 155,60m,
encontra-se o Marco BV-8 - BV-9/12. Partindo do Marco BV-8 - BV9/12 com rumo mg 2'52' SE e medindo-se 209,19m, encontra-se o Marco
L-4. Partindo do Marco L-4 com rumo mg 7'26' SE medindo-se 348,OOm
encontra-se o Marco BV·8 - BV-9/11. Partindo do Marco BV-S - BV·
9/11 com rumo mg 51'41 'SE e medindo-se 362,90m encontra-se o Marco
BV·8 - BV-9/10. Partindo do Marco B-8 - BV-9/10 com rumo mg
57'15'NE e medindo-se 247,02m encontra-se o Marco BV-8 - BV-9/9.
Partindo do Marco BV-8 - BV-9/9 com rumo mg de 51'19' SE
medindo-se 399,00m encontra- se o Marco BV-S - BV-9/8. Partindo do
Marco BV-8 - BV-9/8 com rumo mg de 86'04'NE e medindo- se 385,91m
encontra-se o Marco BV-S - BV-917. Partindo do Marco BV-S - BV917 com rumo mg 46'40' SE e medindo-se 184,OOm encontra-se o Marco
BV·8 - BV·9/6. Partindo do Marco BV-8 - BV-9/6 com rumo mg de
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3'45' SW e medindo-se 2B6,96m encontra-se o Marco BY·B - BY-9/5.
Partindo do Marco BY·B ~ BY-9/5 com rumo mg 7'40'SE e medindo
123,50m encontra- se o Marco BY-B - BY-9/4. Partindo do Marco BY,B
- BY-9/4 com rumo mg 22'03' SW e medindo-se 219,99m encontra-se o
Marco L·5. Partindo do Marco L·5 com rumo mg 10'40' SE e medindose 149,60m encontra-se o Marco BY-B - BY·9/3. Partindo do Marco
BY-B - BY-9/3 com rumo mg 1 'lO' SW e medindo-se 194,49m encontrase o Marco L·6. Partindo do Marco L-6 com rumo mg de 5'34' SE e
medindo-se 104,00m encontra-se o Marco BY-B - BY·9/2. Partindo do
Marco BY-B - BY-9/2 com rumo mg 11'33' SE e medindo-se 115,60m
encontra-se o Marco BY·B - BY-9/1. Partindo do Marco BY·B - BY9/1 com rumo mg .9'41' SW e medindo-se 147,01m encontra-se o Marco
BY -B-A ponto base deste memorial descritivo, fechando um perímetro
irregular com uma superfície de 9.169.663,00m'(nove milhões, cento e
sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três metros quadrados). O
alinhamento do Ponto 1 (um) ao Ponto 2 (dois) tem direção geral sul e
se desenvolve em terrítórío nacional, sobre a paralela .à BR 174 que, a
50m (cinqüenta metros) do seu eixo, marca o limite W (oeste) da faixa
de domínio da rodovia. Os alinhamentos compreendidos entre o Ponto
2 (dois) e o Marco BY·B - BY-9/13 se desenvolvem separando as áreas
do Ministérío do Exército e da FUNAI. Os alinhamentos compreendi·
dos entre o Marco BY·B - BY -9/13 e o Ponto 1 (um) deste Memorial se
desenvolvem ao longo da linha de fronteira BRASIL-YENEZUELA.»
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília-Dê', 23 de junho de 19BO; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Mário David Andreazza
DECRETO N? B4.B29, DE 24 DE JUNHO DE 19BO
Reduz alíquota do IPI incidente sobre
o produto que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo B1, item 111, da Constituição, e de acordo com o artigo
4?, item I, do Decreto-lei n? 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DE CR E TA:
Art. 1? Fica reduzida para' 15% (quinze por cento) a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industríalizados incidente sobre o produto
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classificado no código 24.02.04.00 da Tabela aprovada pelo Decreto n?
84.338, de 26 de dezembro de 1979.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.830, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Revoga o Decreto n? 19.338, de 16 de
setembro de 1930, que concedeu à empresa
B. C. de Witt & Company Limiteâ, eutorizaçlIo para funcionar na República Federativa do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constítuíção, e atendendo ao que consta do processo MIC N? 00328/80 e anexo.
DECRETA:
Art. I? Fica revogado, a pedido, o Decreto n? 19.338, de 16 de setembro de 1930, que concedeu à empresa E. C. de WITT & COMPANY
LIMITED, autorização para funcionar no Brasil.
Art. 2? Obriga-se o representante da empresa a proceder à liquidação da referida filial bem como aos respectivos cancelamento das
inscrições nos órgãos fiscais e do registro do comércio e a fazer prova
do cumprimento das obrigações de que trata este artigo, perante o Departamento Nacional de Registro do Comércio.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980, 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
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DECRETO N? 84.831, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre a requisição de servidores pelo Ministro Extraordinário para a
Desburocratização e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Co' stítuição,
DE C RE TA:
Art. 1? Para o exercício de suas atribuições, o Ministro de Estado
Extraordinário para a Desburocratização poderá requisitar servidores
da Administração Federal Direta e Indireta, bem assim das Fundações
instituídas pela União, nos termos do parágrafo único do artigo 13 do
Decreto 74.448, de 22 de agosto de 1974, na redação dada pelo Decreto
82.726, de ] Q78.
Parágrafo único. Aos servidores requisitados aplica-se o disposto
no Decreto n? 73.877, de 29 de março de 1974.
Art. 2? O Ministro Extraordinário poderá conceder ao pessoal requisitado gratificação pela representação de gabinete em valores idênticos aos fixados para funções equivalentes no Gabinete Civil da Presidência da República, segundo tabela aprovada pelo Presidente da República.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na .data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Helio Beltrão
DECRETO N? 84.832, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Dispensa de licitaçilo para alienação
de glebas destinadas ao reassentamento de
colonos localizados na Reserva Indígena de
Pernbubure, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra b, 143 e 195 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
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DE CRE TA:
Art. 1~ Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrària (INCRA) autorizado a dispensar o processo de licitação para alienação de áreas destinadas ao reassentamento de colonos e sitiantes localízados na Reserva Indígena de Parabubure, no Estado de Mato Grosso,
observado, quando for o caso, o disposto no artigo 171, parágrafo único
da Constituição.
Art. 2~ A alienação de que trata o artigo anterior. será feita a Antonio Márcio Garcia, Janete Aparecida Franco de Miranda, João Olsen
Franco, Lícío Gambolini, Ludovico Shuchel, Mauri Benedito de Olíveira, Mauri Queiroz; dos Santos, Milton Correa de Moraes, Mozart
Queiroz dos Santos, Ovilmo Pedro Capra, Roberto Roland Smith e Sebastião Correa de Menezes, com a expedição de título definitivo de
domínio, pelo preço de terra nua, de acordo com os valores estebelecidos pelo INCRA.
Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980;
blica.

159~

da Independência e

92~

da Repú-

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
Mário David Andreazza
DECRETO

N~

84.833, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o aumento do capital da
Companhia de Eletricidade do AMAPA CEA.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 4~ do Decreto-lei n~ 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o aumento de capital da Companhia de
Eletricidade do Amapá - CEA, de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) para Cr$ 470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões de cruzeiros L
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Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.834, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o aumento do capital da
Companhia de Agua e Esgoto do Amapá CAEBA

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento de capital da Companhia de
Agua e Esgoto do Amapá - CAESA, de Cr$ 32.678.000,00 (trinta e dois
milhões, seiscentos e setenta e oito mil cruzeiros) para Cr$
í01.300.000,00 (Cento e um milhões e trezentos mil cruzeiros).
Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.835, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar no valo,rde Cr$
958.800.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81,item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

236

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DE C RE TA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Aeronántica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 958.800.000,00 (novecentos e cinqüenta e oito
milhões e oitocentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art.3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
Antonio Delfim Netto
Os anexos mencionados neste Decreto estão publicados no D.O. de 25.6.80.

DECRETO N? 84.836, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Estabelece área de proteção para fonte
de água mineral.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 12
do Decreto-lei n? 7.841, de 8 de agosto de 1945 (Código de Águas Minerais), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n? 138/51.
DE C RE TA:
Art. 1? Fica estahelecida uma área de proteção de 22,46 ha, para a
fonte de água mineral situada no Distrito e Município de Caldas, Estado de Minas Gerais, a que se refere o Manifesto n? 1.049, de 16 de abril
de 1942, tendo por titular Ãguas Minerais de Minas Gerais S.A. - HIDROMINAS.
Parágrafo único. A mencionada área de proteção é delimitada por
um polígono. que tem um vértice a 150m, no rumo verdadeiro de
69°05'SE, da confluência do Rio Verde com o Córrego Retiro dos Coqueiros e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: 220,56m-81°47'SE, 270m 06°36'SE, 250m-40055'SW,
458m-83°05'NW, 245m-06°25' NE, 391m-60055'NE.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(DNPM ri? 138/51)
Brasília. 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.837. DE 24 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, érea de terra necessária
à implantação da subestação Morro Azul,
da Companhia Paulista de Força e Luz -CPFL, no Bsteâo de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
çonfere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 103.275/79,

DE C RETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
11.000,00 m' (onze mil metros quadrados), necessária à implantação da
subestação Morro Azul, no Município de Sumaré, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? BX-SK-56540-Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 703.275/79, e assim descrita:
-tem inicio no marco n? 1 cravado na margem direita da estrada de
rodagem municipal que dá acesso à estrada de rodagem estadual
Campinas-Monte Mor (SP-I0l); deste ponto segue com O rumo e distância SE 11'18' -100,00 m (cem metros), margeando a referida estrada de
rodagem municipal que dá acesso a rodovia SP-101 até o marco n? 2;
neste ponto deflete à 'direita, formando um ângulo interno de 90'00', e
segue com o rumo e distância SW 78'42' - 110,00 m (cento e dez metros), margeando as terras da desaproprianda até o marco n? 3; neste
ponto deflete à direita, formando um ângulo interno de 90'00', e segue
com o rumo e distância NW 11?18' - 100,00 m (cem metros), margeando, ainda, as terras da desaproprianda até o marco n? 4; neste ponto
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deflete à direita, formando um ângulo interno de 90°00', e segue com o
rumo e distância NE 78°42' - 110,00 m (cento e dez metros), margeando, ainda, as terras da desaproprianda, até o marco n? 1 onde teve
início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a desapropriação da referida área de terra, na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.838, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, no Estado do Espírito Santo.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 704.090/79,
DE CRETA:
Art I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 25 (vinte e cinco) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138 kV, a ser estabelecida, partindo da estrutura 6/3
da linha de transmissão Cachoeiro-Itabira Agro Industrial até a subestação Fruteiras, no Município de Cachoeiro do' Itapemirim Estado do
Espírito Santo, cujos projeto e planta de situação n? DEPL-G-FP-281
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foram. aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas
e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 704.090/79.
Art. 2? Fica autorizada a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
- ESCELSA a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os Atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreasde terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for campatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.839, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Outorga à Companhia de Eletricídade
do Estado da Bahia - COELBA concessão
para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio 8incorá, no M unicípio de Barra de Estiva, Estado da Be-

bie.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição, nos termos dos artigos
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140, 150 e 164, letra "a", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e
tendo em vista o que consta do processo DNAE n? 6.846/67.
DECRETlf:
Art. I? É outorgada à Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia - COELBA concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio Sincorá, situado no Município de Barra da Estiva, Estado da Bahia.
§1? A energia produzida se destina ao serviço público de energia
elétrica em sua área de atuação e suprimento a outros concessionários,
quando autorizado.
§2? A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de
transmissão, necessário, de acordo com as características técnicas
aprovadas.
Art. 2? A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão os bens e instalações
que, no momento, existirem. em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 3? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária deverá entrar com o pedido a
que se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vígência da concessão. sob pena de seu silêncio ser interpretado como de'sistência da renovação.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Braaília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.840, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilídeâetniblice, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem de
linhas de transmissão da CESP - Companhia Energética de Silo Paulo, no Estado

deSão 'Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra c do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.973179,

DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas nas seguintes faixas: a) de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o
trecho de linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre a estrutura n? 14 da linha 'de transmissão Mogi-Guaçu 1Bragança Paulista e a subestação Mogi-Mirim II; b) de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o trecho de linha de transmissão, em
138 kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre a estrutura n? 16 da linha de transmissão mencionada na letra a e a subestação de Mogi-Mirim lI, no Município de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n?s NC-GL-GAD-1879 e.NC-GL-CAD-2042 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 703.973179.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,. para a passagem das linhas de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compativel com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à const.ituicão da servidão
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administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú·
blica.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.841, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no Estado
de São Paulo.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.128/80,
DE C RE TA:
Art. "I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a estrutura número 111, tipo Y, da linha de transmissão Itapetininga H - Tatuí H e a
subestação de Tietê, nos Municipios de Tatuí e Tietê, Estado de São
Paulo, cujos projeto e Planta de situação n? NC·GL·CAD-2140 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 700.128/80.
I
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, la promover a constituição de servidão administrativa nas referi;
das áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizernecessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo

anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessaría em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, v"ra o fim indicado, a qual compreende o direito
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atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio, serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo únic~. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das' mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzídas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 84.842, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação de subestação de Palhoça,
de Centrais Elétricas do Sul do Brasil SIA
- ELETROSUL, no Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 701.691/79,
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 9,1927
ha (nove hectares, dezenove ares e vinte e sete centíares), necessárias à
implantação da subestação de Palhoça, no Municipio de Palhoça, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n~ 8-007-402-006, aprovada por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 701.69+/79, e assim descrita:

- Começa no ponto A, situada a 25,00 m do marco M-1; segue com
rumo de 78~28'NO, numa distância de 57,13 m, até o ponto B, confrontando com terras de Holdy Defleyn; segue no mesmo rumo, numa distância de 5,46 m, até o ponto C, confrontando com uma estrada rural
que leva a localidade de Terra Fraca; segue com rumo 78~28'NO, numa
distância de 242,41 m, confrontando com terras de Antonio Bertoncini;
segue no rumo de 1l~32'NE, numa distância de 291,51 m, até o ponto E,
confrontando com terras de Antônio Bertoncini: segue com rumo de
83~44'8E, numa distância de 226,56 m, até o ponto E1, confrontando
com terras de Antônio Bertoncini; segue com rumo de 7?12'SO, numa
distância de 12,35 m, até o ponto H; segue com rumo de 78~28'SE, numa
distância de 78,46m, até o ponto P, confrontando com diversos proprietários; segue com rumo de 1l~32'80, numa distância de 106,66 m, até o
ponto Q, confrontando com terras de Elídia Liria da Rosa; segue com
rumo de 1l~32'SO, numa distânçia de 131,50 m, até o ponto R, confrontando com terras de Alcidino José Coelho; segue com rumo de
1l~32'SO, numa distância de 10,40 m, até o ponto S, confrontando com
terras de Holdy Defleyn; segue com rumo de 1l~32'SO, numa distância
de 4,90 m, até o ponto T, atravessando uma Estrada rural que demanda
à Terra Fraca; segue com rumo de 1l~32'SO, numa distância de 46,52
m, até o ponto A, confrontando com terras de Holdy Defleyn, onde teve
início esta descrição.
Art. 3~ . Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A
- ELETROSUL, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legislação vigente, com os recursos primários.
Parágrafo único.
Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365,
de 21 de 'junho de, 1941, modificado pela Lei ri? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de unho de 1980;
blica.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

da Repú-
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DECRETO N? 84.843, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituiçeo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
do Sul do Brasil SiA - ELETROSUL, no
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.622/79,

D E C R E TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terras situadas na faixa de 50 (cinqüenta) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 230 KV, a ser estabelecida entre a torre n? 211 da linha
de transmissão Jorge Lacerda-Blumenau- I? -, cuito e a subestação de
Palhoça, no Município de Palhoça, Estado ue Santa Catarina, cujos
projeto e planta de situação n? L-005-500-008 foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Ár'las e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n"
703.622179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A
~ ELETROSUL, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que
trata o "artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa, necessária em favor da Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S/A - ELETROSUL, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concev-sionária de praticar todo"
os atos de construção, operação e m:Jtll;"';i\L') da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas o
"\1 ~ .cas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou recoi
~C'S, se' .-1f)"lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão atru ves de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável:
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível COm a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática. dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4? A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.844, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Altera os limites do Parque Nacional
do Araguaia e do Parque Indígena do Araguaia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, .item IH, da Constituição Federal, e consíderando o que dispõe a Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965 e a Lei n?
6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? OS limites do Parque Nacional do Araguaia, estabelecidos
pelo Decreto n? 47.570, de 31 de dezembro de 1959, e alterados pelos Decretos n?s 68.873, de 5 de julho de 1971, e 71.879, de I? de março de 1973,
passam a ser os seguintes:
- Limites - Começa no extremo norte da Ilha do Bananal, na confluência do rio Araguaia com o rio Javaés, ponto 1; segue pela margem
esquerda do rio Javaés até sua interseção com o paralelo 11?1O' Sul,
ponto 2; continua por este. paralelo em direção oeste até alcançar o meridiano 50?23' O, ponto 3; prossegue em direção norte por este meridiano, até o ponto de coordenadas 10?50' de latitude sul e 50?23' O de longitude, ponto 4; segue o paralelo 100'50' Sul no rumo leste até encontrar a margem direita do rio Randi-Toró, ponto 5; desce por esta margem até sua foz no ~ Riozinho, ponto 6; continua pela margem direita
deste rio até alcançar o paralelo 10?28' Sul, ponto 7; segue por este paralelo no rumo oeste até atingir a margem direita do rio Araguaia, ponto 8; desce este rio pela margem direita até o ponto inicial desta descrição.
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Art. 2? Os limites do Parque Indígena do Araguaia, estabelecidos
no Artigo 2? do Decreto n? 69.263, de 22 de setembro de 1971, passam a
ser os seguintes:
- Limites - Parte da margem direita do braço maior do rio Araguaia, no ponto de sua interseção com o paralelo, rumo leste, 10?28' S,
ponto 1; segue por este paralelo, rumo leste, até sua interseção com a
margem direita do rio Riozinho, ponto 2; sobe este rio até a foz de seu
afluente rio Randi-Toró, ponto 3; continua subindo pela margem direita
do rio Randi-Toró até sua interseção como o paralelo l O? 50' S, ponto 4;
seguindo por este paralelo, rumo oeste, até encontrar o ponto de coordenadas 10?50' S e 50? 23' O, ponto 5, dai toma rumo sul até o ponto de
coordenadas 11?1O' S e 50?23' O, ponto 6; segue por este paralelo, rumo
leste, até a sua interseção com a margem esquerda do braço menor do
rio Araguaia, também conhecido como rio Javaés, ponto 7; deste ponto
sobe o rio J avaés, pela sua margem esquerda, até a sua junção com o
braço maior do rio Araguaia, na sua margem direita, ponto 8; deste
ponto, desce pela margem direita do rio Araguaia pelo seu braço maior, até a confluência com o rio Tapirapé, ponto 9; seguindo dai
pela margem esquerda do citado rio no sentido montante até o ponto de
coordenadas geográficas aproximadas 10?40'40" S e 50?40' Oeste, ponto
10; daí segue por uma linha seca com distância de 30.500 m, azimute 45?
no sentido do Nordeste até encontrar a margem direita do rio Araguaia,
com coordenadas geográficas aproximadas 10?29'00" e 50?29'00" Oeste,
ponto 11; dai segue a jusante pela margem direita do rio Araguaia até o
ponto 01, inicial do presente memorial.
Art. &? Este decreto entrará em vigor na datá de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
Mário David Andreazza
DECRETO N? 84.845, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Serviço Social, das Faculdades Canoenses,
de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
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1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 360/80, conforme consta do Processo n? 2269179-CFE e 215.782/80 do Ministério da
Educação e Cultura.
DE CR E TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Serviço Social, a ser ministrado pelas Faculdades Canoenses, mantidas pela Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, com sede na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.846, DE 24 DE JUNHO DE 198n
Outorga ao Deperten ';' (J ./1' \,.:uas e
Energia Elétrica do EstaJo c,. ,Hin8s Gerais - DAE concessão p;H8 o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho
do Hiheirão das Leeee. no Municipio de
Coronvendel. Estaâr
vttnes Gerais.

O PRESIDEN'l'E DA REPÚBLICA, usando da ,',r'\,u"ão que lhe
confere o art.igo 81, item IH, da Co o stituição, nos t"T'ml,'C d·"),-' artigo
140, 150 e 164, letra a, do Decreto n? 24.('13, de lO ,!. junho ,',' 10)34. e
tendo 8111 vista o que consta do Processo IlN Ai:; n~ 4.· 'j7/(;I::),
consta do Processo MME n? 700.370/ 77,
DECRET\:
Art. l~ Ê outorgada ao Depart.ameri o de Aguas e Energia Elétr ido Estado de Minas Gerais - DAE concessão para para o aprovei;',n,.;ntu da enc;r!<ia h idcáulica de um trecho do Ribeirão {li.; La,rcs, sicuado nu M un icípio de Corornandel , Est.a.' I) de Minas Gerai .-i ,
§ I? A energia produzida se destina ao serviço público de enf;'l j(l
elétrica em sua área de atuação e suprimento a outros concessionar...s.
quando autorizado.
§ 2? O concessionário fica autorizado a estabelecer o sistema de
transmissão constante das características técnicas aprovadas.
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Art. 2? A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem, em função dos serviços concedidos,
reverterão à União.
Art. 3? O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionario deverá entrar com o pedido a
que se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 4? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.847, DE 24 DE JUNHO DE 1980
Dá nova redação ao caput do artigo 3?
do, Decreto n? 68.324, de 9 de março de
1971, alterado pelo artigo I? do Decreto n?
81.436, de 9 de março de 1978, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 700.370/77,
DE CRE TA:
Art. I? O caput do artigo 3? do Decreto n? 68.324, de 9 de março
de 1971, alterado pelo artigo I? do Decreto n? 81.436, de 9 de março de
1978, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 3? A participação no condomínio e a responsabili·
dade financeira pela execução da primeira etapa da regularização do rio Paraíba : do' Sul, referente ao reservatório
Paraibuna-Paraitinga, ficá fixada nas seguintes proporções:
a) 25,68% (vinte e cinco inteiros e sessenta e oito centésimos
por cento) a cargo do Governo Federal;
b) 25,43% (vinte e cinco inteiros e quarenta e três centésimos por cento) a cargo do Governo do Estado de São Paulo;
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c) 0,23 % (vinte e três centésimos por centos) a cargo do Governo do E stado do Rio de Janeiro;
d) 39,04% (trinta e nove inteiros e quatro centésimos por
cento) a cargo da LIG HT - Serviços de Eletricidade S.A.;
e) 2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento) a cargo
de FURNAS - Centrais Elétricas S.A.;
f) 7,50% (sete inteiros e cinqüenta centésimos por cento) a
cargo da CESP - Companhia Energética de São Paulo».
Art. 2~ Fica mantido o parágrafo único do art.
68.324, de 9 de março de 1971.

3~

do Decreto

n~

Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1980;
blica.

159~

da Independência e

92~

da Repú-

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho.
DECRETO

N~

84.848, DE 26 DE JUNHO DE 1980
Concede indulto. reduz penas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da faculdade que lhe
confere o artigo 81, inciso XXII, da Constituição, e considerando que a
visita de Sua Santidade o Papa João Paulo II se reveste da mais alta
significação cristã e que é da tradição brasileira a concessão de indulto,
em ocasiões especiais, aos condenados que tenham condições para
reintegrar-se no convívio social,
DE C RE TA:
Art. 1~ É concedido indulto aos condenados a penas privativas da
liberdade não superiores a quatro anos que, até 30 de junho de 1980, tenham efetivamente cumprido, no mínimo, um terço da pena aplicada,
se primários, ou metade, se reincidentes.
§ único. É igualmente, concedido indulto aos condenados a penas
superiores a quatro anos .que tenham completado sessenta anos de idade até a data fixada neste artigo, dispensando-se o requisito do item I
do artigo 6~, deste decreto, desde que tenham cumprido um terço da pena aplicada, se primários, ou metade, se resincidentes.
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Art. 2? São reduzidas as penas privativas da liberdade impostas
a condenados que, até a data mencionada no artigo anterior, tenham
efetivamente cumprido, no mínimo, um terço da, pena, se primários, ou
metade, se reincidentes, observadas as seguintes proporções:
I - pena de mais de quatro até seis anos - redução de um terço,
se primários, ou de um quarto, se reincidentes';
H - pena de mais de seis até dez anos - redução de um quarto,
se primários, ou de um quinto, se reincidentes;
IH - pena de mais de dez anos - redução de um quinto, se primários, ou de um sexto, se reincidentes.
Art. 3? O disposto nos artigos anteriores aplica-se, também, caso
a sentença esteja em grau de recurso interposto somente pela defesa, e
sem prejuízo para o respectivo julgamento pela instância superior.
Art. 4? O indulto previsto no artigo 1? deste decreto não abrange
as penas acessórias, abrengendo, porém, as pecuniárias aplicadas cumulativamente.
§ 1? O condenado ficará indultado da pena pecuniária quando a redução prevista no artigo 2? ensejar imediata soltura ou livramento condicional.
~ 2? Ficam indultados das penas de multa de valor igualou inferior a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) todos os réus por crimes ou contravenções praticadas até 24 de maio de 1977.
Art. 5? Para efeito do indulto ou redução somam-se as penas que
correspondam a infrações diversas.
Art. 6? Constituem, também, requisitos para que o condenado obtenha o indulto ou a redução de pena:
I - não ter sido beneficiado por graça, indulto, redução ou comutação, de pena nos cinco anos anteriores à data da publicação deste decreto;
H - ser insento de periculosidade, devendo verificar-se a sua cessação caso tenha sido imposta medida de' segurança;
IH - ter boa conduta prisional, reveladora de condições pessoais
para a reintegração no convícío social, se presentes os demais requisitos para o indulto;
IV - ter, na forma do inciso anterior, boa conduta também na comunidade, quando beneficiado por quaisquer concessões previstas no
artigo 30, § 6?, incisos H, IV, V, VI, e VH do Código Penal;
V - ter boa conduta, reveladora de condições pessoais para a
permanência no convívio social, se, beneficiado com a suspensão condicional, já cumpriu, pelo menos, metade do respectivo prazo, com perfei-
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ta observância das condições impostas e da pena acessória, se for o caso, sem ter sofrido modificação exacerbadora das condições ou prorrogação do prazo, nem suspensão ou revogação do benefício;
VI - ter boa conduta, reveladora de condições pessoais para a reintegração no convívio social, ser, beneficiado com o livramento
condicional, cumpre perfeitamente as condições impostas e a pena acessória, se for O caso, sem advertência ou exacerbação das condições.

Art. 7~ Este decreto não beneficia os condenados por crime:
I - de roubo, nas hipóteses dos parágrafos 2? e 3? do artigo 167
do Código Penal;
11 - relatí~o a entorpecente ou substância que cause dependência
física ou psíquica, quando reconhecida na sentença a condição de traficante;
II~ - contra a Segurança Nacional;
IV - de extorsão, nas hipóteses do parágrafos 1~ e 2? do artigo 158
e nas hipóteses do artigo 159 do Código Penal;
V - de estupro ou atentado violento ao pudor, praticados contra
menores ou incapazes.
Art. 8~ Caberá aos Conselhos Penitenciários, de ofício ou por
provocação de qualquer dos interessados, verificar quais os condenados que preencham os requisitos estabelecidos por este decreto, emitindo, desde logo, parecer, nos termos do artigo 736 do Código de Processo Penal, que será remetido ao Juiz da Execução, para os fins do artigo
738 do mesmo Código.
§ I? Os dirigentes dos estabelecimentos prísíonaís encaminharão
aos Conselhos Penitenciários relação dos condenados que, neles recolhidos, satisfaçam aqueles requisitos, prestando, desde logo, informações circunstanciadas sobre a vida prisional e a conduta de cada um..
§ 2? A relação e as informações referidas no parágrafo anterior,
concernentes aos sentenciados em gozo de suspensão condicional ou de
livramento condicional, deverão ser enviadas pela entidade encarregada da fiscalização do cumprimento das condições do benefício, ou da
sua observação cautelar e proteção do liberado; na falta da mencionada
entidade, tais informações poderão ser supridas por qualquer outro documento hábil, para a formação de opinião do Conselho Penitenciário.

Art. 9? Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que
não estejam cumprindo pena em estabelecimento Civil, o parecer do
Conselho Penitenciário será substituído pela informação da autoridade
sob cuja custódia estiver o preso.
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Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11.. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abí-Ackel

APENSO
No ..Apenso» dos volumes da «Coleção
das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos
em trimestres anteriores, foram publicados
no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

DECRETO N? 84.505, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980
Outorga concessão Rádio TV do Amazonas S.A., para estabelecer
uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional,
na cidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.
à

(Publicado no Diário Oficial, de 26 de fevereiro de 1980)

Retificação
Na página 3.482, I? e 2? colunas, na Ementa, no artigo I? e no item I da
Cláusula" onde se lê:
... Rádio TV do Amazonas Ltda., ...
Leia-se:
... Rádio TV do Amazonas S.A., ...
DECRETO N? 84.517, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1980
Cria a Diretoria de Telecom unicações ID Telecom) e a Diretoria de
Material de Comuniceções e de Eletronica IDMCE), extingue a Diretoria de Comunicações ID. Com.) e dá outras providências:

Retificação
- No Artigo 4?, onde se lê:
Art. 4? O n? 4) do Art. 3? do Decreto n? 68.275, de 19 de fevereiro
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3?

.
1)

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

2)

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

3)

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

4) Diretoria de Telecomunicações".
(Publicado no Diário Oficial, de 29 de fevereiro de 1980, página

3.73~)
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Leia-se:
Art. 4? O n? 5 do Art. 5? do Regulamente do Departamento de
Engenharia e Comunicações, aprovado pelo Decreto n? 72.407, de 26 de
junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.

5~

.
1)

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

~)

.

3)
4)

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

5) Diretoria de Telecomunicações.»
- No Artigo 5?, onde se lê:
Art. 5?
Fica acrescentado ao Art. 3? do Decreto n? 68.276, de 19
de fevereiro de 1971, o n? 5) com a seguinte redação:
5) Diretoria de Material de Cominícações e de Eletrônica.

Leia-se:
Art. 5? Fica acrescentado ao Art. 5? do Regulamento do Departamento de Material Bélico, na redação dada pelo Decreto n? 80.668·, de
3 de novembro de 1977, o n? 5) com a seguinte redação:
«

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

5) Diretoria de Material de Comunícaçêos e de Elotrôníca.»
DECRETO N? 84.599, DE 27 DE MARÇO DE 1980
Altera dispositivos do Decreto n? 84.346, de 27 de dezembro de 1979.

RetificaçãO
Na página 5.498,

1~

coluna, nas assinaturas, onde se lê:
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Ga1vêas

Leia-se:
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murilo Macêdo
(Publicado no Diário Oficial, de 28 de março de 1980 - Seção I)
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(Decreto n? 84.702, de 13 de maio de 1980)
- Contribuições - Quitação - Simplifi·
ca. (Decreto n? 84.702, de 13 de maio de
19801
- Pessoal - Despesa (Decreto n? 84.817,
de 18 de junho de 1980)
-Pessoal - Ingresso - Veda (Decreto n'?
84.817, de 18 de junho de 1980)
Tributos - Quitação - Simplifica (Decreto n'? 84.702, de 13 de maio de 1980)
ADMINISTRAÇAO FEDERAL DIRETA
- Certificado de Regularidade JurídicoFiscal - Licitações - Institui (Decreto
n? 84.701, de 13 de maio de 1980)
ADMINISTRAÇAO FEDERAL INDIRETA
Certificado de Regularidade
J urídico-Fiscal - Licitações - Institui
(Decreto n? 84.701, de 13 de maio de 1980)
AERONÁUTICA - Parques de Material
Aeronáutico - Regulamento - Art. 2?
- Revoga (Decreto n? 84.746, de 27 de
maio de 1980)

AGeNCIA ESPECIAL DE FINANCIA·
MENTO INDUSTRIAL -FINAME
Capital Social - Aumento (Decreto n?
84.654, de 28 de abril de 1980)
ÁGUA MINERAL - Fonte - Proteção
(Decreto n? 84.836, de 24 de junho de
19801
AJUSTE PARA A ENTREGA DE MA·
RUJOS DESERTORES DE NAVIOS
MERCANTES - Grã-Bretanha - Denúncia (Decreto n? 84.736, de 27 de maio
de 1980)
-

Irlanda - Denúncia (Decreto n? 84.736,
de 27 de maio de 1980)
ÁLCOOL - Comercialização (Decreto n?
84.709, de 13 de maio de 1980)
ALHO - Preço Mínimo (Decreto n? 84.711,
de 14 de maio de 1980)
ANIMAIS DOMI!:STICOS - Registro Genealógico - Regulamento - Alteração
(Decreto n? 84.763, de 3 de junho de 1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Acordo Cartas com Valor Declarado (Decreto n?
84.773, de 6 de junho de 1980)
- Acordo - Encomendas Postais (Decreto
n? 84.773, de 6 de junho de 1980)
- Ajuste - Entrega de Marujos Desertores de Navios Mercantes
GrãBretanha - Denúncia (Decreto n? 84.736.
de 27 de maio de 1980)
-

Ajuste - Entrega de Marujos desertores de Navios Mercantes - Irlanda Denúncia (Decreto n? 84.736, de 27 de
maio de 1980)
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-

Convenção - Cooperação Econômica,
Comercial, Técnica, Científica e Cultural
- Brasil - Zaire (Decreto n? 84.624 - 9
de abril de 1980)
- Convenção - União Postal Universal
(Decreto n~ 84.774, de 6 de junho de 1980)
- Convênio - Sanidade Vegetal - Argentina - Denúncia (Decreto n? 84.715, de
19 de maio de 1980)
- Convênio - Sanidade Vegetal - Uruguai - Denúncia (Decreto n? 84.714, de
19 de maio de 1980)

B
BANCO NACIONAL DE CREDITO COO·
PERATIVO S.A. - BNCC - Capital
Social - Aumento (Decreto n? 84.692, de
12 de maio de 1980)
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVI·
MENTO ECONOMICO - BNDE - Ca-

pital Social -

Aumento (Decreto n?

84.688, de 6 de maio de 1980)

C

- Curso de Engenharia (Decreto n~ 84.749,
de 28 de maio de 1980)
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
JURíDICO-FISCAL - Institui (Decreto
n? 84.701, de 13 de maio de 1980)
COMBUSTíVEIS ~ Imposto único - Revoga (Decreto n? 84.709, de 13 de maio de
1980)
COMISSÃO BRASILEIRA DE ATIVIDA·
DES ESPACIAIS - Regulamento - AI·
teração (Decreto n? 84.807, de 17 de junho de 1980)
COMISSÃO BRASILEIRA PARA O PRO·
GRAMA HIDROLOGICO INTERNA·
CIONAL - Cria (Decreto n? 84.737, de
27 de maio de 1980)
COMISSÃO DE DESPORTOS DA MARI·
NHA - Presidente - Cargo (Decreto n?
84.676, de 30 de abril de 1980)
COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA
OS RECURSOS DO MAR - Alteração.
(Decreto n? 84.719, de 20 de maio de 1980)
COMPANHIA ADRIATICA DE SEGU·
ROS - Funcionamento - Cancela (Decreto n? 84.689, de 6 de maio de 1980)

CARAíBA METAIS S/A INÚSTRIA E
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALI·
COMERCIO - Capital Social - AuMENTOS - COBAL - Capital Social
menta (Decreto n? 84.665, de 28 de abril
- Aumento (Decreto n? 84.718, de 20 de
de 1980)
maio de 1980)
CARTAS COM VALOR DECLARADO Acordo (Decreto n? 84.773, de 6 de junho COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE
- CBC - Capital Social - Aumento
de 1980)
(Decreto n? 84.664, de 28 de abril de 1980)
CENTRO DE EDUCAÇÃO FíSICA AL·
MIRANTE ADALBERTO NUNES
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO
Regulamento Revoga (Decreto n?
AMAPÁ - CAESA - Capital Social 84.781, de 11·de junho de 1980)
Aumento (Decreto n? 84.834, de 24 de junho de 1980)
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
RONDÚNIA - Curso de Administração COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
(Decreto n? 84.696, de 12 de maio de 1980)
AMAPÃ - CEA - Capital Social Aumento (Decreto n? 84.833, de 24 de ju- Curso de Ciências Contábeis (Decreto
nho de 1980)
n? 84.696, de 12 de maio de 1980)
- Curso de Economia (Decreto n? 84.696, CONSELHO NACIONAL DE POLíTICA
PENITENCIARIA (Decreto n? 84.632, de
de 12 de maio de 1980)
n de abril de 1980)
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES
Composição Altera (Decreto n~
DE LONDRINA - Curso de Arquitetu- 84.760, de 28 de maio de 1980)
ra e Urbanismo (Decreto n? 84.791, de 16
de junho de 1980)
CONVENÇÃO GERAL DE COOPERA·
CENTRO DE ESTUDOS lilIJPERIORES
çÃO
ECONOMICA,
COMERCIAL,
TI>CNICA, CIENTíFICA E CULTUo
DO ESTADO DO PARÃ - Curso de Arquitetura e Urbanismo, (Decreto n?
RAL - Brasil - Zaire (Decreto n?
84.748, de 28 de maio de 1980)
84.624, de 9 de abril de 1980)
CONVENÇÃO POSTAL UNIVERSAL
- Curso de Ciências (Decreto n? 84.735, de
26 de maio de 1980)
(Decreto n? 84.774, de 6 de junho de 1980)
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CONVENIO INTERAMERICANO DE
SANIDADE VEGETAL - Argentina Denúncia (Decreto n? 84.715, de 19 de
maio de 1980)
- Uruguai - Denúncia (Decreto n? 84.714,
de 19 de maio de 1980)
CORREÇÃO MONETÁRIA - Coeficiente
- Atualização (Decreto n? 84.675, de 80
de abril de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Câmara
dos Deputados (Decreto n? 84.765, de 3
de junho de 1980)
- Distrito Federal (Decreto n? 84.783, de
12 de junho de 1980)
- Distrito Federal (Decreto n? 84.801, de
17 de junho de 1980)
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
84.703, de 13 de maio de 1980)
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
84.704, de 13 de maio de 1980)
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
84.707, de 13 de maio de 1980)
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
d4.727, de 23 de maio de 1980)
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
84.732, de 23 de maio de 1980)
- Encargos Gerais da União (Decreto n?
84.802, de 17 de junho de 1980)
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.699, de 13 de maio de 1980)
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.705, de 13 de maio de 1980)
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.726, de 23 de maio de 1980)
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.728, de 23 de maio de 1980)
- Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.742, de 27 de maio de 1980)
-T
Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.743, de 27 de maio de 1980)
...... Fundo Nacional de Desenvolvimento
(Decreto n? 84.745, de 27 de maio de 1980)
- Justiça do Distrito Federal e dos 'I'errítórios (Decreto n? 84.816, de 18 de junho
de 1980)
- Justiça do Trabalho (Decreto n? 84.621,
de 9 de abril de 1980)
- Justiça do Trabalho (Decreto n? 84.725,
de 23 de maio de 1980)
- Justiça Eleitoral (Decreto n? 84.725, de
23 de maio de 1980)
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- Justiça Eleitoral (Decreto n? 84.762, de 2
de junho de 1980)
- Justiça Federal de 1~ Instância (Decreto
n? 84.813, de 18 de junho de 1980)
- Justiça Militar (Decreto n? 84.811, de 18
de junho de 1980)
- Justiça Militar (Decreto n? 84.826, de 23
de junho de 1980)
- Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
84.726, de 23 de maio de 1980)
- Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
84.827, de 23 de junho de 1980)
- Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
84.835, de 24 de junho de 1980)
Ministério da Agricultura (Decreto n?
84.823, de 23 de junho de 1980)
- Ministério da Agricultura (Decreto n?
84.824, de 23 de junho de 1980)
- Ministério da Educação e Cultura (Decreto n? 84.619, de 9 de abril de 1980)
-

-

Ministério da
creto n? 84.639,
- Ministério da
creto n? 84.731,

Educação e Cultura (Dede 17 de abril de 1980)
Educação e Cultura (Dede 23 de maio de 1980)

-

Ministério da Educação e Cultura (Decreto n? 84.814, de 18 de junho de 1980)
- Ministério da Justiça (Decreto n? 84.729,
de 23 de maio de 1980)
- Ministério da Justiça (Decreto n? 84.744,
de 27 de maio de 1980)
- Ministério da Previdência e Assistência
Social (Decreto n? 84.794, de 16 de junho
de 1980)
.
-

Ministério da Saúde (Decreto n? 84.620,
de 9 de abril de 1980)
Ministério da Saúde (Decreto n? 84.730,
de 23 de maio de 1980)
Ministério da Saúde (Decreto n? 84.794,
de 16 de junho de 1980)
Ministério das Minas e Energia (Decreto
n? 84.815, de 18 de junho de 1980)
Ministério das Relações exteriores (Decreto n? 84.793, de 16 de junho de 1980)
Ministério do Exército (Decreto n?
84.610, de 1 de abril de 1980)
Ministério do Exército (Decreto n?
84.611, de 1 de abril de 1980)
Ministério do Exército (Decreto n?
84.764, de 3 de junho de 1980)
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do Exército (Decreto n?
de junho de 1980)
do Exército (Decreto n?
de junho de 1980)

Ministério do Exército (Decreto n?
84.822, de 23 de junho de 1980)

Ministério

do

Interior

(Decreto n?

84.792, de 16 de junho de 1980)
Ministério do Interior (Decreto
84.800, de 17 de junho de 1980)

n?

-

Ministério do Interior (Decreto n?
84.812, de 18 de junho de 1980)
Ministério do Interior (Decreto n?
84.826, de 23 de junho de 1980)
- Ministério dos Transportes (Decreto n?
84.618, de 9 de abril de 1980)
-

Ministério dos Transportes (Decreto n?
84.806, de 17 de junho de 1980)
- Presidência da República (Decreto n?
84.622, de 9 de abril de 1980)
- Presidência da República (Decreto n?
84.623, de 9 de abril de 1980)
-

Presidência da República (Decreto n?
84.671, de 29 de abril de 1980)
- Presidência da República (Decreto n?
84.706, de 13 de maio de 1980)
- Presidência da República (Decreto n?
84.710, de 14 de maio de 1980)
-

-

Presidência da .República (Decreto n?
84.761, de 2 de junho de 1980)
Presidência da República (Decreto n?
84.795, de 16 de junho de 1980)Presidência da República (Decreto nà
84.79-6;le 16 de junho de 1980)
Presidência da República (Decreto n?
84.799, de 17 de junho de 1980)
Presidência da República [Decreto n?
84.803, de 17 de junho de 1980)
Presidência da República {Decreto n?
84.804, de 17 de junho de 1980)
Presidência da República (Decreto n?
84.805, de 17 de junho de 1980)
Senado Federal (Decreto n? 84.703, de 13
de maio de 1980)
Senado Federal (Decreto n? 84.798, de 16
de junho de 1980)
Tribunal Federal de Recursos (Decreto
n? 84.760, de 2 de junho de 1980)

D
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
OBRAS CONTRA AS SECAS
Imóveis - MO (Decreto n? 84.690, de 6 de
maio de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Áreas de Terras
- Ba. (Decreto n? 84.633, de 11 de abril
de 1980)
- Areas de Terras - Pr , (Decreto n?
84.663, de 23 de abril de 1980)
- Areas de Terras - RJ (Decreto n?
84.636, de 16 de abril de 1980)
- Area de Terra - RJ (Decreto n? 84.698,
de 13 de maio de 1980)
- Areas de Terras - Rio Grande do Sul
(Decreto n? 84.670, de 29 de abril de 1980)
Ãreae . de Terras - RS (Decreto n?
84.723, de 21 de maio de 1980)
- Area de Terra - SP (Decreto n? 84.658,
de 28 de abril de 1980)
- Áreas de terra - SP (Decreto n? 84.693,
de 12 de maio de 1980)
"
- Áreas de Terras - S.P. (Decreto n?
84.771, de 4 de junho de 1980)
Imóveis Amazonas (Decreto n?
84.756, de 29 de maio de 1980)
- Imóvel Rural - Ce (Decreto n? 84.649,
de 23 de abril de 1980)
- Imóveis Rurais - Ce. (Decreto n?
84.650, de 23 de abril de 1980)
- Imóvel Rural - Ce (Decreto n? 84.651,
de 23 de abril de 1980)
- Imóvel Rural - Ce Hrecreto n? 84.652,
de 23 de abril de 1980)
- Imóvel Rural - MT (Decreto n? 84.683,
de 5 de maio de 1980)
- Imóveis Rurais - MT (Decreto n?
84.684, de 5 de maio de 1980)
- Terra - se (Decreto n? 84.842, de 24 de
junho de 1980)
- Terra - SP (Decreto n? 84.837, de 24 de
junho de 1980)
- Terrenos - S.P (Decreto n? 84.617, de 8
de abril de 1980)
DIA DO BIBLIOTECÁRIO - Institui
(Decreto n? 84.631, de 12 de abril de 1980)
DIG IBRAs - Empresa Digital Brasileira
S.A. - Capital Social - Aumento (Decreto n? 84.691, de 9 de maio de 1980)
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E
E.C. DE WITT & COMPANY LIMITED
(Decreto n? 84.830, de 24 de junho de
1980)
EMBAIXADA DO BRASIL - Salisbury
(Decreto n? 84.757, de 30 de maio de 1980)
- São Vicente e Granadinas (Decreto n?
84.734, de 26 de maio de 1980)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELE:G RAFOS - ECT - Capital Social - Aumento (Decreto n? 84.767, de 4
de junho de 1980)
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE
PORTO ALEGRE S.A. - Cria (Decreto
n? 84.640, de 17 de abril de 1980)
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETI·
VO DE PASSAGEIROS - Interestadual
e Internacional (Decreto n? 84.612, de 2
de abril de 1980)
ENCOMENDAS POSTAIS - Acordo [Deereto n? 84.773, de 6 de junho de 1980)
ENERGIA HIDRÃULICA - Companhia
de Eletricidade, do Estado da Bahia COE LBA (Decreto n? 84.839, de 24 de junho de 1980)
- Companhia Paranaense de Energia COPEL (Decreto n? 84.680, de 2 de maio
de 1980)
- Departamento de Ãguas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais - DAE
(Decreto n? 84.846, de 24 de junho de
1930)
ENSINO MILITAR - Exército (Decreto
n? 84.673, de 29 de abril de 1980)
ENSINO SUPERIOR - Alunos - Transferência (Decreto n? 84.614, de 7 de abril
de 1980)
ESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ALDEIA CAM·
PISTA - Ampliação (Decreto n? 84.636,
de 16 de abril de 1980)
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMA·
DAS - Regulamento - Alteração (Decreto n? 84.780, de 9 de junho de 1980)
ESTRANG EIROS - Imóveis Rurais RS (Decreto n? 84.697, de 13 de maio de
1980)
- Terrenos - Pernambuco (Decreto n?
84.663, de 28 de abril de 1980)
- Terrenos - Pe. (Decreto n? 84.779, de g
de junho de 1980)

- Terrenos - Rio de Janeiro (Decreto n?
84.663, de 28 de abril de 1980)
- Terrenos - RJ (Decreto n? 84.779, de 9
de junho de 1980)
-'- Terrenos - São Paulo (Decreto n?
84.663, de 28 de abril de 1980)
- Terrenos - SP (Decreto n? 84.779, de 9
de junho de 1980)
ESTUDANTES UNIVERSITÃRIOS
Transferência (Decreto n? 84.614, de 7 de
abril de 1980)
EXf:RCITO - General (Decreto n? 84.609,
de 1 de abril de 1980)

F
FACULDADES CANOENSES - Curso
de Serviço Social. (Decreto n? 84.845, de
24 de junho de 1980)
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO: E
CIE:NCIAS CONTABEIS DE ARAPON·
G AS - Curso de Administração (Decreto n? 84.766, de 4 de junho de 1980)
- Curso de Ciências Contábeis (Decreto
n? 84.766, de 4 de junho de 1980)
FACULDADE DE CIE:NCIAS ADMINIS·
TRATIVAS, CONTÃBEIS E ECONO·
MICAS DE UMUARAMA - Curso de
Administração (Decreto n? 84.679, de 30
de abril de 1980)
FACULDADE PE CIE:NCIAS DA FUN·
PAÇÃO EPUCACIONAL PE BARRE·
TOS - Curso de Engenharia de Alimentos (Decreto n? 84.720, de 20 de maio de
1980)
FACULDADE DE DIREITO DE JOIN·
VILLE - Curso de Direito (Decreto n?
84.648, de 23 de abril de 1980)
FACULPAPE PE DIREITO DE UMUA·
RAMA - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n? 84.678, de 30 de abril de 1980)
FACULPADE PE DIREITO TIRADEN·
TES DE ARACAJÚ - Curso de Direito.
(Decreto n? 84.733, de 26 de maio de 1980)
FACULPAPE PE EDUCAÇÃO EM SO·
BRAL - Curso de Pedagogia (Decreto
n? 84.721, de 20 de. maio de 1980)
FACULDAPE DE FILOSOFIA, CIE:N·
CIAS E LETRAS DE ITAPETININGA
- Habilitação em Orientação Eduçacional (Decreto n? 84.758, de 2 de junho de
1980)
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- Habilitação em Supervisão Escolar (Decreto n? 84.758, de 2 de junho de 1980)
FACULDADES INTEGRADAS COLÉGIO MODERNO - Curso de Ciências
Sociais (Decreto n? 84.695, de 12 de maio
de 1980)
- Curso de Pedagogia (Decreto n? 84.695,
de 12 de maio de 1980)
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS - Associação Educacional de
SP - Habilitações de Tradutor e Intérprete (Decreto n? 84.785. de 12 de junho
de 1980)
FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÉNCIAS CONTÁBEIS
E CIÉNCIAS ECONOMICAS DE PALMAS - Curso de Administração (Decreto n? 84.784, de 12 de junho de 1980)
- Curso de Ciências Contábeis (Decreto
n? 84.784, de 12 de junho de 1980)
- Curso de Ciências Econômicas (Decreto
n? 84.784, de 12 de junho de 1980)
FERTILIZANTES FOSFATADOS SoA. FOSFERTIL - Capital Social - Aumento (Decreto n? 84.717, de 19 de maio
de 1980)
FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE SI A - VALE FÉRTIL - Capital Social - Aumento (Decreto n? 84.686, de 6
de maio de 1980)
FORÇAS ARMADAS - Etapas (Decreto
n~ 84.818, de 20 de junho de 1980)
FUNCIONÁRIOS - Avaliação de Desempenho (Decreto n~ 84.669, de 29 de abril
de 1980)
- Categoria Funcional de Agente de Saúde Pública (Decreto n? 84.789, de 16 de
junho de 1980)
- Estudantes Universitários - Transferência (Decreto n~ 84.614, de 7 de abril de
1980)
- Gratificação de Produtividade (Decreto
n~ 84.700, de 13 de maio de 1980)
....:. Grupo - Tributação - Arrecadação .e
Fiscalização - Gratificação de Produ~l
vidade (Decreto n~ 84.700, de 13 de maio
de 1980)
- Pessoal - Despesa (Decreto n? 84.817,
de 18 de junho de 1980)
- Pessoal - Ingresso - Veda (Decreto n~
84.817, de 18 de junho de 1980)
Progressão Funcional (Decreto n~
84.669, de 29 de abril de 1980)

Promoção (Decreto n~ 84.669, de 29 de
abril de 1980)
- Requisição (Decreto n~ 84.831, de 24 de
junho de 1980)
FUNCIONÁRIOS UNIVERSITÁRIOS Ponto - Dispensa
Projeto Rondon
(Decreto n~ 84~782, de 10 de junho de
1980)
FUNDAÇÃO CASPER LiBERO (Decreto
n~ 84.790, de 16 de junho de 1980)
FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA G VIA (Decreto n~ 84.641,
de 22 de abril de 1980)
FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO
Estatuto (Decreto n~ 84.638, de 16 de
abril de 1980)
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - Estatuto - Adapta (Decreto n~ 84.775, de 9 de
junho de 1980)
FUNDAÇÃO PROJETO RONDON - Universitários - Ponto - Dispensa (Decreto n~ 84.782, de 10 de junho de 1980)
FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCADORA PALMARES DE ALAGOAS (Decreto n~
84.708, de 13 de maio de 1980)
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE pÚBLICA - Estatuto - Adapta (Decreto
n~ 84.776, de 9 de junho de 1980)
FUNDAÇOES - PESSOAL - DESPESA
(Decreto n~ 84.817, de 18 de junho de
1980)
- Pessoal - Ingresso - Veda (Decreto n~
84.817, de 18 de junho de 1980)

-

H
HIDROS COMUNICAÇOES LTDA. (Decreto n? 84.809, de 17 de junho de 1980)

I
IMOVEIS DA UNIÃO - Alienação - Ba.
(Decreto n~ 84.643, de 22 de abril de 1980)
- Doação (Decreto n~ 84.712, 'de 16 de
maio de 1980)
- Transferência - MG (Decreto n? 84.690,
de 6 de maio de 1980)
- Transferência - RJ - Sub-rogação (Decreto n~ 84.786, de 12 de junho de 1980)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Alíquota (Decreto n~
84.829, de 24 de junho de 1980)
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-

Alíquotas Redução (Decreto n?
84.634, de 14 de abril de 1980)
Alíquotas Redução (Decreto n?
84.637, de 16 de abril de 1980)
- Tabela - Alteração (Decreto n? 84.829,
de 24 de junho de 1980)
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Regulamento (Decreto n? 84.685, de 6 de
maio de 1980)
INDULTO (Decreto n? 84.848, de 26 de junho de 1980)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçÃO E REFORMA AGRÁRIA - Enquadramento (Decreto n? 84.738, de 27 de
maio de 1980)
- Imóveis - Doação (Decreto n? 84.712,
de 16 de maio de 1980)
INTERVENÇÃO - Fazenda São Marcos
- Roraima (Decreto n? 84.828, de 23 de
junho de 1980)

L
LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. Capital Social - Aumento (Decreto n?
84.655, de 28 de abril de 1980)
LUTO OFICIAL - JOSIP BROZ TITO
(Decreto n? 84.681, de 5 de maio de 1980)

M
MARINHA - Comissão de Desportos Presidente - Cargo (Decreto n? 84.676,
de 30 de abril de 1980)
MEDALHA "BARTOLOMEU DE GUSMÃO - Precedência (Decreto n? 84.616,
de 8 de abril de 1980)
MILITARES UNIVERSITÁRIOS - Serviço - Dispensa - Projeto Rondon (Decreto n? 84.782, de 10 de junho de 1980)
MINISTRO DA AERONÁUTICA - Assessoramento Superior - Contratação
(Decreto n? 84.724, de 22 de maio de 1980)
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA - Comando de Apoio - Infra-Estrutura Alteração (Decreto n? 84.626, de 9 de
abril de 1980)
- Comando Geral de Apoio - Regulamento (Decreto n? 84.627, de 9 de abril de
1980)
- Comando de Apoio Militar - Alteração
(Decreto n? 84.626, de 9 de abril de 1980)
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Diretoria de Eletrônica e Proteção ao
Vôo - Regulamento - Revoga (Decreto
n? 84.629, de 9 de abril de 1980)
- Diretoria de Material - Revoga (Decreto n? 84.628, de 9 de abril de 1980)
- Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica - Cria (Decreto n? 84.626, de 9
de abril de 1980)
Diretoria de Saúde - Revoga (Decreto n?
84.630, de 9 de abril de 1980)
- Medalha «Bartolomeu de Gusmão»
Precedência (Decreto n? 84.616, de 8 de
abril de 1980)
MINISTÉRIO DA JUS';;ÇA - Estrutura
Básica- Alteração (Decreto n? 84.632,
de 11 de abril de 1980)
MINISTÉRIO DA MARINHA - Comissão para Estudos e Análises de Formação e Carreira dos Oficiais e Praças Extingue (Decreto n? 84.613, de 7 de abril
de 1980)
MINISTÊRIO DA MARINHA - Diretoria
do Pessoal Civil - Regulamento - Revoga (Decreto n? 84.772, de 6 de junho de
1980)
- Organização - Alteração (Decreto n?
84.613, de 7 de abril de 1980)
MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - Comissão Brasileira Para o
Programa Hidrológico Internacional Cria (Decreto n? 84.737, de 27 de maio de
1980)
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - Órgãos
Autônomos (Decreto n? 84.672, de 29 de
abril de 1980)
MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Competência (Decreto n? 84.716,
de 19 de maio de 1980)
MINISTRO DA MARINHA - Assessoramento superior - Contratação (Decreto
n? 84.724, de 22 de maio de 1980)
MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIORES - Competência (Decreto n? ~4. 788,
de 16 de junho de 1980)
MINISTRO DO EXÊRCITO - Assessoramento Superior - Contratação (Decreto
n? 84.724, de 22 de maio de 1980)
MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA
A DESBUROCRATIZAÇÃO - Funcionários - Requisição (Decreto n'? 84.831,
de 24 de junho de 1980)
MUNICÍPIOS - Arrecadação (Decreto n?
84.755, de 29 de maio de 1980)
-
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o
ORÇAMENTO - Reserva de Contenção
(Decreto n? 84.644, de 23 de abril de 1980)

p
PARAÍBA DO SUL (rio) (Decreto n?
84.847. de 24 de junho de 1980)
PARQUE INDiGENA DO ARAGUAIA Limites (Decreto n? 84.844, de 24 de junho de 1980)
- Limites (Decreto n? 84.844, de 24 de junho de 1980)
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU (Decreto n? 84.653. de 23 de abril de 1980)
PETROBRÁS - Comércio Internacional
S.A. - INTERBRÂS - Capital Social
- Aumento (Decreto n? 84.820, de 23 de
junho de 1980)
PETROBRÁS FERTILIZANTES S.A. PETROFERTIL - Capital Social - Aumento (Decreto n? 84.656, de 28 de abril
de 1980)
PETROBRÁS MINERAÇÁO S.A. - PETROMISA - Capital Social - Aumento
(Decreto n? 84.687, de 6 de maio de 1980)
PROGRAMA ESPECIAL DE APOIO ÁS
POPULAÇOES POBRES DAS ZONAS
CANAVIEIRAS DO NORDESTE
Criação (Decreto n? 84.677, de 30 de abril
de 1980)

R
RÁDIO AURIVERDE DE PITANGA
LTDA. (Decreto n? 84.778, de 9 de junho
de 1980)
RÁDIO
CENTRAL
MISSIONEIRA
LTDA. (Decreto n? 84.661, de 28 de abril
de 1980)
RÁDIO CULTURA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA. (Decreto n? 84.810, de 17 de
junho de 1980)
RÁDIO DIFUSORA PRINCESA DO SUL
LTDA. (Decreto n? 84.722, de 21 de maio
de 1980)
RÁDIO DO GRANDE RIO LTDA. (Decreto n? 84.808, de 17 de junho de 1980)
RADIO EDUCADORA DE GUAJARÁMIRIM LTDA. (Decreto n? 84.777, de 9
de junho de 1980)

RADIO EDUCADORA PALMARES DE
ALAGOAS LIMITADA (Decreto n?
84.708, de 13 de maio de 1980)
RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS LIMITADA (Decreto n? 84.641, de 22 de abr-il
de 1980)
RÁDIO INTEGRAÇÁO DE CARMO DO
PARANAíBA LTDA. (Decreto n? 84.646,
de 23 de abril de 1980)
RÁDIO IRACEMA DE FORTALEZA
S.A. - Concessão - Transfere (Decreto
n? 84.809, de 17 de junho de 1980)
RÁDIO ITAPECURU DE COLINAS
LTDA. (Decreto n? 84.662, de 28 de abril
de 1980)
RÁDIO MARATAN LTDA. (Decreto n?
84.645, de 23 de abril de 1980)
RÁDIO POTY LTDA. (Decreto n? 84.667,
de 28 de abril de 1980)
RÁDIO
SOCIEDADE
VERA CRUZ
LTDA. (Decreto n? 84.642, de 22 de abril
de 19$0)
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A _
Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre S.A. - Cria (Decreto n? 84.640,
de 17 de abril de 1980)
- Subsidiária em Porto Alegre - Cria
(Decreto n? 84.640, de 17 de abril de 1980)
REFORMA AGRÁRIA - Área Prioritária
- Ce (Decreto n? 84.649, de 23 de abril
de 1980)
- Área Prioritária - Ce (Decreto n?
84.650, de 23 de abril de 1980)
- Área Prioritária - Ce (Decreto n?
84.651, de 23 de abril de 1980)
- Área Prioritária - Ce (Decreto n?
84.652, de 23 de abril de 1980)
- Área Prioritária - MT (Decreto n?
84.683, de 5 de maio de 1980)
- Área Prioritária - MT (Decreto n?
84.684, de 5 de maio de 1980)
REITOR Competência (Decreto n?
84.716, de 19 de maio de 1980)
REPARTIÇOES PÚBLICAS - Expediente (Decreto n? 84.787, de 16 de junho de
1980)

s
SALÁRIO MiNIMO, 1980 (Decreto
84.f74, .4,e 30 de abril de 1980)

n~
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SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA
SENHORA APARECIDA - Acesso Ampliação _. Obras (Decreto n? 84.635,
de 15 de abril de 1980)
SEMANA NACIONAL DA BIBLIOTECA
- Institui (Decreto n? 84.631, de 12 de
abril de 1980)
SEMANA NACIONAL DO LIVRO - Institui (Decreto n? 84.631, de 12 de abril de
1980)
SERVIÇO DO PATRIMONIO DA UNIÃO
- Obrigações - Sub-rogação - Transferência - RJ (Decreto n? 84.786, de 12
de junho de 1980)
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - Capital Social - Aumento (Decreto n?
84.682, de 5 de maio de 1980)
SERVIÇO MILITAR - Plano Geral de
Convocação, 1981 - Aditamento (Decreto n? 84.615, de 8 de abril de 1980)
SERVIÇOS RODOVIARIOS INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS - Regulamento Alteração (Decreto n?
84.612, de 2 de abril de 1980)

T
TERRAS - Servidão - BA. (Decreto n'?
84.770, de 4 de junho de 1980)
- Servidão - ES (Decreto n'? 84.752, de 28
de maio de 1980)
- Servidão - ES (Decreto n'? 84.753, de 28
de maio de 1980)
- Servidão - ES (Decreto n'? 84.838, de 24
de junho de 1980)
- Servidão - GO (Decreto n? 84.740, de 27
de maio de 1980)
- Servídão e- MA (Decreto n?-84.754, de 28
de maio de 1980)
- Servidão - MG (Decreto n? 84..f)66, de
28 de abril de 1980)
- Servidão - MG (Decreto n? 84.739, de
27 de maio de 1980)
- Servidão - PR{Decreto n? 84.751, de 28
de maio de 1980)
- Servidão - RJ (Decreto n? 84.657, de 28
de abril de 1980)
- Servidão - SC (Decreto n? 84.741, de ·27
de maio de 1980)
- Servidão - SC (Decreto n? 84.769, de 4
de junho de 1980)

- Servidão - SC (Decreto n? 84.843, de 24
de junho de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.659, de 28
de abril de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.660, de 28
de abril de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.694, de 12
de maio de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.751, de 28
de maio de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.768, de 4
de junho de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.840, de 24
de junho de 1980)
- Servidão - SP (Decreto n? 84.841, de
24 de junho de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - MT - Alienação - Licitação (Decreto n? 84.713, de 16
de maio de 1980)
- MT - Alienação - Licitação (Decreto
n? 84.832, de 24 de junho de 1980)
TERRAS PÚBLICAS - Alienação - Licitação (Decreto n? 84.625, de 9 de abril de
1980)
TRATADO DE MONTEVIDÉU - Lista
de Vantagens Não-Extensivas - Bolívia
(Decreto n? 84.747, de 28 de maio de 1980)
TV RADIO TROPICAL DE LABREA
LTDA. (Decreto n? 84.759, de 2 de junho
de 1980)

u
UNIÃO POSTAL UNIVERSAL - Protocolo Adicional (Decreto n? 84.774, de 6 de
junho de 1980)
- Regulamento Geral (Decreto n? 84.774,
de 6 de junho de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHiA
- Imóveis - Alienação (Deêreto n?
84.643, de 22 de abril de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOlAS
- RADIO UNIVERSITARIA (Decreto
n? 84.668, de 28 de abril de 1980)
UNIVERSIDADE· METODISTA DE PIRACICABA - Habilitação - Magistério para Pré-Escola (Decreto n? 84.647,
de 23 de abril de 1980)
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UNIVERSITÁRIOS - Ponto - Dispensa
- (Decreto n? 84.782, de 10 de junho de
1980)

v
VALOR DE REFERl!:NCIA ~ Atualização {Decreto n? 84.675, de 30 de abril de
1980)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
I - DECRETOS
84.849 - Decreto de I? de julho de 1980
- Dispensa a licitação na alienação
de terras públicas que menciona, e
dá outras providências. Publicado
noD.O. de 2.7.80
.
84.850 - Decreto de I? de julho de 1980
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 2.7.80.

I

2

84.851 - Decreto de Ir de julho de 1980
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, o imóvel de-

nominado INGA, situado no Município de Taipu, no Estado do Rio
Grande do Norte. compreendido. na
área prioritária de reforma agrária,
fixada pelo Decreto n? 84.850, de i?
de julho de 1980. Publicado no
D.U. de 2.7.80. .
.
84.852 - Decreto de I? de. julho de
1980- Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, os imóveis rurais situados no Município de
Esperantinápolis, Estado do Maranhão, compreendidos na área priorítária de reforma agrária. de que tra-

3

tam os Decretos nse 70.220, de 1? de
março de 1972, e 79.288, de 16 de fevereiro de 1977. Publicado no Is.O,
de 2.7.80.
84.853 - Decreto de l.s de julho de 1980
- Regulamenta os artigos 33, 34, inciso I: 35 e 36 do Decreto-lei n? 37,
de 18 de novembro de 1966, que tratam da jurisdição dos serviços e outros controles aduaneiros. PublícadonoD.O. de2.7.8U.·.---:
~:..
84.854.- Decreto de I? de julho de 1980
- Fixa prazo para a regularização
de funcionamento de estações repetidoras e retransmissoras de televisão, e dá outras providências. Publi~
cada no D.O. de 2.1~80.
.... .....
84~855 - Decreto de It de julho de 1980
- Dispensa a licitação para a alienação das terras devolutas da União
que menciona. e dá outras providências. Publicado no D.O. de
2.7.80.
84.856, - Decreto de Ir de julho de 1980
- Declara de utdltdade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas
DNOCS, área de terra abrangi-

4

6

9

10

II
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da pela bacia hidráulica e faixa seca
do açude público «Entrementes» e
pelo Projeto de Irrigação «Entremontes», no Município de Parnamirim, Estado de Pernambuco,· e dá
outras providências. Publicado
noD.O. de 2.7.80
.

12

84.857 - Decreto de 1~ de julho de 1980
- Autoriza o. funcionamento de habilitações do curso de Letras das
Faculdades Integradas de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado noD.O. de 2.7.80
.

15

84.858 -

Decreto de I? de julho de 1980

- Autoriza o funcionamento do curo
50 de Psicologia, Licenciatura e Formação de Psicólogos, da Sociedade
Civil Colégio Moderno, em Belém,
Estado do Pará. Publicado no D.O.
de 2.7.80

.

16

84.859 - Decreto de1?de julho de 1980
~ Autoriza o funcionamento dos
cursos de Química e de Matemática
da Faculdade de Ciências e de Tecnologia Santa Cecília, em Santos,
São Paulo. Publicado no-U.O, de
2.7.80. .
.

17

84.860 ~ Decreto de 1?de julho de 1980
~ Autoriza a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito a filiar-se à Federação Internacional de Empregados e
Técnicos. Publicado no D.O. de
2.7.80
.

17

84.861 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre ao Ministério do Exército,
em favor do Estado-Maior do Exércíto,o crédito suplementar no valor
de Cr$ 3.782.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
3.7.80
.

1~

84.862.- Decreto de 2 de julho de 1980
- Àbre
Ministério da Fazenda o
crédito. suplementar no valor de Crê
4.800.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 3.7.80.

ao

84.863 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Justiça em
favor de diversas Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no
valor de Cr$ 8.376.000,00 para refor-

19

co de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 3.7.80 e republícado no de
7.7.80
:................
84.864 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Saúde, em
favor da Secretaria Nacional de PrOgramas Especiais de Saúde, o crédito suplementar na valor de Crê
4.127.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Publicado noD.O. de 3.7.~0.........
84.865 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre ao Ministério dolnterior, em
favor da Secretarta Geral, o crédito
suplementar no valor de Crê
10.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado noD.O. de 3.7.80.
84.866 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Crê 538.704.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 3.7.80 e republícado no de
7.7.80 e retificado no de 10.7.80.......
84.867 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Justiça, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito' suplementar no
valor de Crê 490.369.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. áe 3.7.80.
84.868 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Abre à Justiça do Trabalho, em
favor doTrfbunal Regional do Trabalho da 7~ Região, o crédito suplementar no valor de Crê 750.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 3.7.-80 e retificado
no de 7.7.80.
84.869 ....:. Decreto de 2de julho de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crê 300.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado noD.O.. de.3.7.80 e
retificado no de 7.7.80.
84,870 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Delega competência ao Ministro
de Estado das Relações Exteriores
para conceder, em caráter excepcio-

20

20

21

22

23

23

24

ÍNDICE

nal, a autorização a que se refere o §
1':' do artigo 1':' da Lei n':' 5.887, de ~1
de maio de 1973. Publicado no D.O.
de 3.7.80.
...................
84.871 - Decreto de 2 de julho de 1980
- Autortsa o funcionamento do curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação dos Institutos Paraibanos
de Educação em João Pessoa, Estado da Paraíba. Publicado no D.O.
de 3.7.80. :........................
84.872 -r- Decreto de 2 de julho de 1980- Concede à «F AST AIR CARRIER LTDA» autorização para funcionar no Brasil. Publicado no
D.O. de 3.7.80 e republicado no de
4.7.80.

25

25

26

84.873 - Decreto de 4 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Agr-icultura em favor da Secretaria Geral, o
crédito suplementar no valor de Cr$
245.000.000,Oo--para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
7.7.80...............................

28

84.874 - Decreto de 7 de julho de 1980
- Concede honras de Ministro de
Estado ao General-de-Exército Rodrigo Octévío Jordão Ramos. Publicado noD.O. de 8.7.80...............

29

84.875 - Decreto de 7 de julho de 1980
- Abre ao Ministério do Interior em
favor da Secretaria Geral o crédito
suplementar no valor de Crê
1.500.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 817/80
e retificado no de 9.7.80..............
84.876 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrãrta, no Estado de São Paulo, e
dá outras providências. - .Publícado-noD.O. de 9.7.80.................

29

30

84.877 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, o imóvel rural denominado «Fazenda Primavera.., situado nos Municípios de Andradina, Castilho e Nova Independência, no Estado de São Paulo,
compreendido na área prioritária de
que trata o Decreto n':' 84.876, de 8 de
julho de 1980. Publicado no D.O. de
9.7.80..

84.878 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Outorga concessão à Rádio Alvo·
rada de Cardoso Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Cardoso, Estado de São Paulo. Publicado no D.O.
de 9.7.80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

84.879 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Urubupungá Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.
Publicado noD.O. de 9.7.80..........

33

84.880 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão de Furnas - Centrais Elétr icae S/ A., no Estado do Rio de Janeiro. Publicado noD.O. 9.7.80. .....

34

84.881 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de tránsmissão da Centrais Elétricas do Sul
do Brastl'Sz A, - ELETROSUL, no
Estado de Santa Catarina. Publicado noD.a. de 9.7.8'0. .

35

84.882 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Declara de utilidade pública; para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S/A. - ELETROSUL, no
Estado de Santa Catarina. Publicado no D.O. de 9.7.80.
84.883 - Decreto- de 8 de julho de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, no Estado de
São Paulo. Publicado no D.a. de
9.7.80.

31

III

84.884 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Declara de utilidade pública, para fins de constítuícão de servidão
administrativa, faixa de terra destí-

37

38

IV

ATOS DO PODER EXECUTIVO

nada à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, no Estado de
São Paulo. Publicado no D.O. de
9.7.80
_
'....

40

4.885 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Autoriza cessã-o de servidores
para apoio ao Conselho N acíonal de
Desenvolvimento Urbano. Publicacado noD.O. de 9.7.MO. .••...•....

41

84.886 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
c-s 55.200.000,00 para refor-ço de dotações consignadas no vigente Orcamente. Publicado no D.a. de 9.7.80
e retificado ,no de 10.1~80.

42

84.887 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Cr$ 40.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 9.7.80.e retificado no de 10.10.80.

42

84.888 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Fazenda o
crédito suplementar no valor de Crê
2".800.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
PublicadonoD.O. de 9.7.80
'..
84.889"- Decreto de 8 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor: de Cr$
1.727.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9.7.80.
84,890 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Abre ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral; o
crédito suplementar no valor de Crê
100.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado noD.O. dé9.7.80.
84.891 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Abre ao Ministério dos Transportes o crédito suplementar no valor
de Crê 6.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado noD.O: de'9.7.~U.
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84,892 - Decreto de 8 de julho de
1980 - Dispõe sobre a extinção do
Fundo de Estabilização da Receita
Cambial, e dá outras providências.
PublicadonoD.O. de 9.7.80.
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84.893 - Decreto de 8 de julho de 1980
- Altera o artigo 26 do Regimento
da Ordem do Mérito do Trabalho,
aprovado pelo Decreto 62.819, de 4
de junho de 1968. Publicado no D. O,
de 9.7.80.
46
84.894 - Decreto de 8 de julho de 1980
~ Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA a doar o imóvel que meneiona. PublicadonoD.O. de 9.7.80. . ,.; -!i7
84.895 - Decreto de 9 de julho de 1980
- Fixa o limite. quantitativo de antigüidade para a constituição do Quadro de Acesso por Escolha dos
Coronéis Médicos do Quadro de
Saúde do Exército, relativo às promoções de 31 de julho de 1980. Publicado noD,O. de 10.7.80;
"." 48
84.896 - Decreto de 9 de julho de 1980
- Altera a subordinação do Centro
Tecnológico do Exército e do' Instituto Militar de Engenharia. Publicado noD.O. de 10/7/80 e retificado no
de 11.7.80.
84.897 - Decreto de 9 de julho de 1980
- Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crê 12.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no o.o. de
10.7.80
"
"
84.898 - Decreto de 9 de julho de 1980
- Abre à Justiça do Trabalho, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 27.072.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado noD.O.
de 11.7.80.
...............
84.899 - Decreto de 9 de julho de 1980
- Autoriza o aumento do Capital
da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU _Publicado
noD.O. de 11.7.80.
84.900 - Decreto de 11 de julho de
1980 - Autoriza a alienação de imóveis residenciais de propriedade da
União, localizados .em. Brasília. Publicadono D.O. de 14.7.80
.
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84.901 - Decreto de 14 de julho de
1980 - Cria o Vice-Consulado do
Brasil em Bernardo de Irígoyen, na
Argentina. Publicado no D.O. de
16.7.80'
.
84.902 - Decreto de 14 de julho de
1980 - Inclui representante do Ministério dà Indústria e do Comércio
no Grupo de Trabalho criado pelo
Decreto n? 84.464, de 7 de fevereiro
de 1980. Publicado no D.O. de
16.7.80
.
84.903 - Decreto de 14 de julho de
1980 - Altera o Decreto n? 77.092,
de 28 de janeiro de 1976, que dispõe
sobre a' estrutura básica da Comissão de Financiamento da Produção.
Publicado no D.O. de 15.7.80_,'
.
84.904 - Decreto de 14 de julho de
1980 - Cancela autorização para
funcionamento no Brasil da ..The
London Assurance Publicado no
D.O. de 16.7.80
.
84.905 - Decreto de 14 de julho de
1980 - Autoriza o Ministério da Aeronáutica a ceder, sob regime de arrendamento, imóveis sob a sua jurisdição, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 15.7,89:'
.
84.906 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Marinha, em favor de Secretaria Geral
da Marinha e do Tribunal Marítimo,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.611.050.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
1.7.80
.
84.907 - Decreto de 15 de julho de
1980' - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas
unidades, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 93.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 16.7.8ü
.
84.908 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Abre ao -Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Crê
300.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 16.7.80
84.909 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Abre ao Fundo Nacional
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de Desenvolvimento o crédito
suplementar no valor de Cr$
250.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orcamento. Publicado no D.O. de 16.7.80 ...
84.910 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Regulamenta dispositivos da
Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de
1977, referentes ao Meios de Hospedagem de Turismo, Restaurantes de
Turismo e Acampamentos Turísticos ("Campings"). Publicado no
D.O. de 16.7.80
84.911 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Previdência e Assistência Social, em favor da Central de Medicamentos, o
crédito suplementar no valor de Cr$
241.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado DO D.O. de
16.7.80
84.912 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Aprova alteração introduzida no Estatuto da Petrôleq Brasileiro s/A - PETROBRAs. Publicado
noD.O. de 16.7.80
84.913 - Decreto de 15 de julho de
1980 - Cria no Território Federal do
Amapá, o Parque Nacional do Cabo
Orange, com os limites que específíca, e dá outras providências. Publicado no-D.O. de 16.7.80
84.914 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Cria, no 'I'erritorto Federal
do Amapá, a Reserva Biológica do
Lago Piratuba, com os limites que
especifica, e dá outras providências.
PublicadonoD.O. de 17.7.80
84.915 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê 42.620.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
17.7.80...........................
84.916 - Decreto de 16 de julho de
1980 Abre ao Orçamento da
União, em favor do Supremo Tribunal Federal, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 29.310.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 17.7.8Q
84.917 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao subanexo Encargos
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Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17.7.80
.
84.918 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Fazenda e ao subanexo Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.918.275.000,00 para reforço de dotações consignadas no vi·
gente Orçamento. Publicado no V.O.
de 17.7.80
.
84.919 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Institui a Comissão Nacional
do Ano Internacional das Pessoas
Deficientes. Publicado no D.a. de
17.7.80
.
84.920 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre à Justiça do Trabalho.
em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
Cr$ 1.022.396.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
17.7.80
.
84.921 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas unidades,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.221.200.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
17.7.80
.
84.922 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores ri crédito suplementar no" valor de Cr$ 47.619.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17.7.80. .
.
84.923 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 59.998.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Ode 17.7.80
.
84.924 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas, unidades, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 15.270.000,00 para
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reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17.7.80
.
84.925 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 423.700.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
17.7.80
.
84.926 - Decreto de 16 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Crê
5.480.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 17.7~80
84.927 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Difusora São
Paulo S.A., para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Publicado no
D.a. de 18.7.80
.
84.928 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Tupi Sociedade Anônima, atualmente denominada S.A. Rádio Tupi, para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 18.7.80:.
84.929 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Guarani Sociedade Anônima, atualmente denominada S.A. Rádio Guarani,para
executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de
18.7.80 e republicado no de 21.7.80 ...
84.930 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Clube de Pernambuco S.A., para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), "na cidade de Reeife, Estado de Pernambuco. Publicado no D.O. de 18.7.8,0
.
84.931 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a conces-
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76

77
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são outorgada à Rádio Marajoara
Sociedade Anônima, para executar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de
Belém, Estado do Pará. Publicado
no D.a. de 18.7.80
.
84.932 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a concessão outorgada à Ceará Rádio Clube
S.A., para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará. Publicado no D.a. de
18.7.80]
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81
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84.933 - Decreto de 17 de julho de
1980 - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Televisão Piratini Sociedade Anônima, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.a.
de18.7.80

··

23.7.80

82

82

84.935 - Decreto de 21 de julho de
1980 - Declara de utilidade pública
para fins de desapropriação pelo Departamento N acíonal de Obras Contras as Secas - DNOCS, área de
terra abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público
"ROSÃRIO", no Município de Iguaracl, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no
.

84.936 - Decreto de 21 de julho de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituiçãO de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de subtransmissão da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D.a. de 22.7.80
.
84.937 - Decreto de 21 de julho de
1980 - Fixa os preços mínimos básicos para financiamento e/ou aquisição de sísal. Publicado no D.O. de
22.7.80

..

84.938 - Decreto de 21 de julho de
1980 - Autoriza o' funcionamento do

92

96

99

99

103

84.942 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Fixa período bienal para a
realização do Congresso Nacional de
Prevenção de Acidentes do Trabalho. Publicado no D.O. de 23.7.80 .. 104
84.943 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Autoriza a abertura de concurso de provas e títulos para preenchimento de cargos iniciais da carreira do Ministério Público Militar.
Publicado no D.a. de 23.7.80
104
84.944 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Administração, de
Ciências e de Letras, da Fundação
de Ensino Superior da Região
Centro-Sul, com sede em Camaquã,
Rio Grande do Sul. Publicado no

D.a. de 23.7.80

94

98

84.941 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Altera a composição dos
Conselhos Deliberativos das Superintendência de Desenvolvimento
Regional. Publicado no D.O. de
23.7.80

.

84.934 - Decreto de 21 de julho de
1980 - Dispõe sobre as atividades e
serviços das Agências de Turismo,
regulamenta o seu registro e funcionamento, e dá outras providências.
Publicado no D.O, de 2117/80 e retificado no de 30.7.80
.

D.a. de 22.7.80

curso de Administração, da Faculdade de Administração São José,
Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no D.O. de 22.7.80
84.939 - Decreto de 21 de julho de
1980 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Arquitetura e Urbanismo
da União das Faculdades Francanas
de Franca, Estado de São Paulo.
Publicado no D.O. de 22.7.80
84.940 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Dispensa a licitação para a
alienação das terras devolutas da
União que menciona, e dá outras
providências. Publicado no D.a. de
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84.945 - Decreto de 22 de julho de
1980 Abre ao Orçamento da
União, em favor de diversos Órgãos,
créditos adicionais no valor de Cr$
311'.911.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
23.7.80

84.946 - Decreto de 22 de! j~lho de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.683.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
24.7.80
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84.947 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 6.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
24.7.80
84.948 - Decreto de 22 de julho de
1980 -. Abre ao Tribunal de Contas
da União, o crédito suplementar de
Cr$ 298.822.000;00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O, de
24.7.80
84.949 - Decreto de 22 de julho de
1980 - Abre à Justiça Militar, em
favor do Superior Tribunal Militar,
a crédito suplementar no valor de
Cr$ 5.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
24.7.80
84.950 - Decreto de 23 de julho de
1980 Aprova o Aditamento ao
Plano Geral de Convocação para o
Êervíço Militar Inicial nas Forças
Armadas, em 1981 (Decreto n?
84.216, de 14 de novembro de 1979).
Publicado no D.a. de 24.7.80
84.951 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Dispõe sobre o Centro de
Documentação do Exército, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 24.7.80
84.952 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Retifica enquadramento de
servidor do Ministério do Exército,
e dá outras providências. Publicado
no D.a. de 24.7.80
84.953 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.725.967.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24.7.80
~.954 Decreto de 23 de julho de
1980 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 89.380.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24.7.80
84.955 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Abre à Justiça Eleitoral, em
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favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Crê 285.939.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 24.7.80
84.956 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Abre à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, em favor
do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e do Juizado de Menores, o
crédito suplementar no valor de Cr$
38.930.000,00 para reforço de dotações consignadas no. vigente Orçamento. Publicado no Ij.O. 4e 2.4.80
84.957 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
11.723.830.000,00 para reforço de dotações' consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de
:..................
24.7.80
84.958 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Altera a localização de Organização Militar no Ministério do
Exército. Publicado no D.a. de
25.7.80
84.959 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Altera a subordinação de Organização Militar no Ministério do
Exército. Publicado no D.a. de
25.7.80
84.960 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Altera a subordinação de Organização Militar no Ministério do
Exército. Publicado no D.a. de
25.7.80
84.961 -- Decreto de 23 de julho de
1980 - Altera a denominação e subordinação de Organização Militar
no Ministério do Exército. Publicado no D.a. de 25.7.80
84.962 - Decreto de 23 de julho de
1980 - Declara de interesse Social,
para fins de desapropriação, imóvel
rural situado no Município de Dona
Inês, Estado da Paraíba, compreendido na área prioritária, de reforma
agrária, de que trata o Decreto n?
56.583, de 19 de julho de 1965, e cuja
vigência foi prorrogada pelo Decreto
n? 82.884, de 19 de dezembro de 1978.
PublicadonoD.O. de 25.7.80
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84.963 - Decreto de 25 de julho de
1980 - Extingue Organização Militar no Ministério do Exército, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 25.7.80
84.964 - Decreto de 25 de julho de
1980 - Altera o Decreto n? 84.525,
de 3 de março de 1980, que dispõe
sobre os Cargos Privativos de
Oficial-General do Exército em tempo de paz. Publicado no D.a. de
25.7.80
;
,
84.965 - Decreto de 28 de julho de
1980 - Dá nova redação ao artigo I?
do Decreto n? 84.751, de 28 de maio
de 1980. Publicado no D.a. de
30;7.80
_. . . . . . . . . .
Decreto de 28 de julho de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra com benfeitorias, necessária à
"formação do reservatório da Usina
Hidrelétrica de It.aparica, da. Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF. nos Estados de
Pernambuco e Bahia. Publicado no
D.a. de 30.7.80.
84.9&7 - Decreto de 28 de julho de
1980 - Promulga o Acordo Básico
de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República italiana. Publicado noD.a. de 30.7.8084.968 - Decreto de 28 de julho de
1980 - 'Outorga concessão à Rádio
Pinto Martins Ltda., para estabelecer uma estação de radíodífusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Camocim, Estado do Ceará. Publicado no D.O. de
30.7.80
84.969 - Decreto de 28 de julho de
1980 - Amplia a área prioritária.
para fins de reforma agrária, assim:
declarada pelos Decretos n-s 69.411,
de 22 de outubro de 1971, e 78.422, de
15 de setembro de 1976. e prorroga o
prazo de intervenção- governamental. Publicado no D.O, de 30.7.80
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120
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F,4.966 -

84.970 - Decreto de 28 de julho de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação. imóveis situados nos Municípios de' Xax.irn, Xanxerê e Abelardo.· Luz,no
Estado de Santa Catarina, .Com-

122

123

124

125

preendídos na área prioritária de reforma agrária, de que trata o Decreto n? 69.411. de 22 de outubro de
1971. alterado pelos Decretos n?s
78.422, de 15 de setembro de 1976,e
84.969. de 28 de julho de 1980. Publicado noD.O. de 30.7.80
_
84.971- Decreto de 28 de julho de 1980
- Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios de
Guarapari, Estado do Espírito Santo, Salvador. Estado da Bahia. FOrtaleza. Estado do Ceará, Recife, Estado de Pernambuco. Guaruié e São
Vicente. Estado de São Paulo. Publicado noD.a. de 30.7.80
84.972 - Decreto de 28 de julho de
1980 ,...- Dispõe sobre a' inclusão de
empregos em categorias funcionais
dos Grupos Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível
Médio. da Tabela Permanente da
Universidade Federal do Ceará. e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 30.7.80
84.973 - Decreto de 29 de julho de
1980
Dispõe sobre a colocalização de Estações Ecológicas e
Usinas Nucleares. - Publicado, no
D.a. de 30.7.80
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84.974 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Cria os Vice-Consulados .do
Brasil em Santa Elena do Uaírén,
Milagre e Puerto Ordez, na Venezuela. Publicado noD.a. de 31.7.80
132
84.975 ·-Decreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento da, pótêncía da Radiodifusão . Aesísense
Ltda., na cidade de São Francisco
de Assis. Estado.do Rio Grande do
Sul. Publicado no D.a. de 31.7.80
132
84.976 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Sociedade Rádio. Integração Ltda .• 'da cidade de Restinga Seca. Estado do Rio, Grande do Sul.
Publicado no D.O, de si. 7;80
133
84.977 - Decreto de 30 de, julho de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Fundação Cotrtsel, ria cidade de São Sepé, Estado' do Rio
Grande do, Sul. Publicado no D.O.
de 31.7.80
"., :134
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84.978 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento. da potência da Rádio Jaguari Ltda., na cidade de Jaguari, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado noD.O. de
31.7.80.
84.979 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Sanenduva Ltda.,
na cidade de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no
D.a. de 31.7.80
84.980 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Marcelino Ramos
Ltda., na cidade de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado noD.O. de 31.7.80
84.981 - becreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento de potência da Rádio Danúbio Azul
Ltda., na cidade de Santa Izabel
D'Oeste, Estado do Paraná. Publ icadonoD.O. de 31.7.80
84.982 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Amorim Juventude
Ltda., na cidade de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso. Publicado
noD.O.de31.7.80
84.983 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
31.7.80
,
84.984 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Abre a Encargos Gerais da
União - Recursos sob supervisão
da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República o crédito
suplementar no valor de Cr$
375.693.000,00 para reforço de (dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
31. 7.80 ...••..............•.......
84.985 - Decreto de 30 de julho de
1980 - Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do
Exército, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 955.078.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado;"o D.O.
de 31.7.80
"............

84.986 - Decreto de 31 de julho de
1980 - Cria, no Ministério da Aeronáutica, o Hospital de Força Aérea
do Galeão, e dá outras providências.
Publicado no Ir.O, de I:' .8.80.

141

135

8'4.987 - Decreto de 31 de julho de
1980 - Altera o Decreto n:' 84.399,
de 16 de janeiro de 1980, que prorroga
a data estabelecida para a vigência
do interstício no posto de I:' 'I'enente. Publicado noD.O. de 4.8.80 ....

142

135

84.988 - Decreto de 31 de julho de
1980 - Acrescenta dispositivos no
Regulamento da Ordem do Mérito
Militar. Publicado no D.O. de
4.8.80 .........................•...

142

84.989 - Decreto de I:' de agosto de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crs 300.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5.8.80

143

136

137

138

84.990 - Decreto de I:' de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da .Justíça, em favor do Departamento de
Polícia Federal, o crédito suplementar no valor de Crê 65.000.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 5.8.80
144
84.991 '- Decreto de 4 de agosto de
1980 - Dispõe sobre a composição
do Conselho de Desenvolvimento
Social - CDS. Publicado no D.O.
de 6.8.80
145

138

139

84.992 - Decreto de 4 de agosto de
1980 - Prorroga o prazo de que trata o Decreto, n:' 84.464, de 7 de fevereiro de 1980, para a conclusão dos
trabalhos destinados à revisão e reformulação da legislação florestal.
Publicado no D.O. de 6.8.80
145
84.993 - Decreto de 5 de agosto de
1980 ....,... Altera dispositivo do Deereto n:' 75.911, de 26 de junho de
1975, que fixa a lotação dos Adidos e
Adjuntos de Adidos Militares junto
às representações diplomáticas no
exterior, e dá outras providências.
Publicado noD.O. de 6.8.80 ..
14684.994 - Decreto de 5 _de agosto de
1980 - Abre aos Ministérios da Saúde e do Trabalho' o crédito'- s'up l em e nt a r no valor de Cr$
0 ••• '.

140
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228.523.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 6.8.80
e retificado no de 7.8.80.

onda média de âmbito regional, na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Publicado no D.O. de
146

89 ;995 - Decreto de 5 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da Saúde

147

84.996 - Decreto de 5 de agosto de
1980 - Altera disposições do Decreto n? 74.685, de 11 de outubro de 1974,

que cria a Comissão Brasileira do
Programa sobre o Homem e a Biosfera, promovido pela UNESCO. Publicado noD.O. de 6.8.80.
Decreto de 5 de agosto de
Dispõe sobre a aplicação de
recursos atribuídos, no corrente
exercício, à Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM). Publicado noD.O. de 6.8.80

148

148

84.998 - Decreto de 5 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento da

habilitação em Artes Plásticas do
curso de Licenciatura em Educação
Artística, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis,
São Paulo. Publicado no D.a. de

Decreto de 6 de agosto de
Abre ao Ministério da Fazenda e ao subanexo Encargos Financeiros da União o crédito suplementar n o ' valor de c-s
842.763.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 7.8.80..

149

Decreto de 6 de agosto de
Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Clube
de Conquista Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em

Decreto de 6 de agosto de
Outorga concessão à Sociedade Rádio Evangélica Ltda., para
estabelecer uma estação de radíodífusão sonora em onda tropical na cidade de Corumbá, Estado de Mato
Grosso do Sul. Publicado no D.O.
de 8..8.80.......................... 154

85.004 1980 -

85.005 - Decreto de 6 de agosto de
1980 - Regulamenta a Lei n? 6.684,
de 3 de setembro de 1979, que dispõe

8.8.80

150

85.000 - Decreto de 6 de agosto de
1980 - Cria Comissão Executiva do

85.001 1980 -

Decreto de 6 de agosto de
Outorga concessão à Rádio
Cultural do Araguaia Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Jussera,
Estado de Goiás. Publicado no D.a.
de 8.8.80 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 154

sobre as profissões de Biólogo e Biomédico e cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Biologia
e Bíomedicina, e dá outras providências. Publicado no D.O. de

84.999 1980 -

Programa Especial de Apoio às Populações Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste. Publicado no
D.O. de 8.8.80

dade de Feira de Santana Limitada,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Feira de
Santana, Estado da Bahia. Publicado no D.O. de 8.8.80
153
85.003 1980 -

84.997 1980 -

6.8.80

152

85.002 - Decreto de 6 de agosto de
1980 r- Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Socie-

o crédito suplementar no valor de
Crê 993.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
6.8.80

8.8.80

150

155

85.006 - Decreto de 7 de agosto de
198'0 - Declara de utilidade pública,

para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.O. de
11.8.80.
85.007 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,

para fins de conet.itufção de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Hídroe-

168
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1étrica do São Francisco - CHESF,
nos Estados do Piauí e Maranhão.
Publicado no D.O. de 11.8.80
85.008 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação. área de
terra necessária à implantação da
subestação de Tietê da CESP Companhia Energética de São Paulo, no Estado de São Paulo. Publicado noD.O. de 11.8.80
85.009 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa. faixas de terra
destinadas à passagem de linhas de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.O. de
11.8.80

170

171

172

85.010 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.a. de
11.8.80

174

85.011 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra necessária à ampliação da subestação Jaú da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de São Paulo. Publicado no Ir.O,
de 11.8.80 .. ;
,......

175

85.012 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra necessária à implantação da
subestação Paraíso da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL,
no Estado de São Paulo. Publicado
noD.D. de 11.8.80
85.013 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
.para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL; no Estado
de São Paulo. Publicado no D.a. de
11.8.80

176

178

85.014 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra necessária à implantação da
subestação Batatais da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL,
no Estado de São Paulo. Publicado
noD.D. de 11.8.80

179

85.015 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, no Estado..
de São Paulo. Publicado no D.a. de
11.8.80
180
85.016 - Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. - CELESC,
no Estado de Santa Catarina. Publicado noD.D. de 11.8.80.
182
85.017 ~ Decreto de 7 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de conetituíção de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
subtransmissão da Centrais Elétricas do Maranhão S.A. - CEMAR,
no Estado do Maranhão. Publicado
no D.O, de 11.8.80
183
85.018 - Decreto de 8 de agosto de
1980 - Fixa os percentuais de que
trata o § 3? do artigo 15 da Lei n?
5.821, de 10 de novembro de 1972, e
dá outras providências. Publicado
no D.D. de 11.8.80
184
85.019 - Decreto de 11 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra necessária à implantação da
subestação de Ubarana da CESP ~
Companhia Energética de São Paulo, no Estado de São Paulo. Publicado no U.O, de 12.8.80
185
85.020 - Decreto de 11 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servi-
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dão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, no Estado
de São Paulo.. Publicado no D. O. de
12.8.80

85.028 - Decreto de 12 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento do

186

85.021 - Decreto de 11 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,

para fins de desapropriação, área de
terra necessária à implantação da
subestação -Rio das Pedras da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 12.8.80

188

189

85.023 - Decreto de 11 de agosto de
1980 - Altera o Regulamento da Or-

dem do Mérito Aeronáutico, e dá outras providências. Publicado no
D.a. de 13.8.80

191

85.024 - Decreto de 11 de agosto de
1980 - Extingue o Vice-Consulado

do Brasil em Praia, Cabo Verde. Publicado no D.a. de 13.8.80 e retificado no de 14.8.80. .
"
Decreto de 12 de agosto de
Altera os limites da Reserva
Indígena Pimentel Barbosa, fixados
no Decreto n? 65.212, de 23 de setembro de 1969, com redações dadas pelos Decretos nta 65.405, de 13 de outubro de 1969, 75.426, de 27 de fevereiro de 1975 e 83.262, de 9 de março
de 1979. Publicado no D.a. de
13.8.80

Decreto de 12 de agosto de
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral. o
crédito suplementar no valor de Crs
2.700.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
14.8.80
196

85.029 1980 -

85.022 - Decreto de 11 de agosto de
1980 - Institui Comissão Especial

no âmbito do Ministério da Justiça.
Publicado noD.a. de 12.8.80

Curso de Arquitetura e Urbanismo.
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão Preto. São
Paulo. Publicado no D.a. de
14.8.80
195

192

Decreto de 12 de agosto de
Abre à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios e à Justiça
do Trabalho, em favor do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal Justiça dos Territórios e Tribunais
Regionais do Trabalho da 4? e 9? Regiões, o crédito suplementar no Valor de Crê 3.517.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
14.8.80
198

85.030 1980 -

85.031 - Decreto de 12 de agosto de
1980 ..:..... Abre ao Ministério do Inte-

rior, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de c-s
250.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 14.8.80 '"
197

85.025 1980 -

85.032 - ' Decreto de 12 de agosto de
1980 - Abre à Presidência da Repú1[12

85.026 - Decreto de 12 de agosto de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Nonoai Ltda., na ci-

dade de Nonoai, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.a.
de 14.8.80

194

Decreto de 12 de agosto de
Autoriza o aumento da potência da Rádio Emissora da Barra
Ltda., na cidade de Barra Bonita,
Estado de São Paulo. Publicado no
D.O. de 14.8.80

194

blica o crédito suplementar no valor
de Crê 371.500.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
14.8.80
198
Decreto de 12 de agosto de
Abre aos Ministérios Militares um crédito suplementar no montante de Cr$ 6.000.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 14.8.80
199

85.033 1980 -

85.027 1980 -

85.034 - Decreto de 12 de agosto de
1980- Abre à Presidência da Repú-
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blica o crédito suplementar no valor
de Crê 16.041.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
14.8.80 e retificado no de 18.9.80 ,..
85.035 - Decreto de 12 de agosto de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 214.525.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
14.8.80

85.036 - Decreto de 13 de agosto de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Planetário Ltda., na
cidade de Espumoso. Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.a.
de 15.8.80
85.037 - Decreto de 13 de agosto de
1980 - Outorga concessão à Rádio
Jornal de Indaiatuba Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Indaíatuba, Estado de São Paulo. Publicado
noD.O. de 15.8.80
85.038 - Decreto de 13 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Estudos Sociais e Letras, do Centro de Ensino Superior
de Erexím, Rio Grande do Sul. Publicado noD.D. de 15.8.80
85.039 - Decreto de 14 de agosto de
1980 - Concede autorização ao Instituto de Pesquisas Oceanográficas
da Universidade de Tóquio, Japão,
para realizar, no Brasil, os serviços
que especifica. Publicado no D.a.
de 15.8.80
85.040 - Decreto de 14 de agosto de
1980 - Abre. ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de ·C..: $
473.000.000,00 para reforço de dotâcões consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O, de
18.8.80.
85.041 1980 -

Decreto de 14 de agosto de
Transfere para FURNAS -

199

200

201

202

202

203

Centrais Elétricas S.A. os direitos
concedidos à LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A. por força do Decreto n? 77.845, de 16 de junho de
1976. Publicado no D. a. de 18.8.80
205
85.042 - Decreto de 14 de agosto de
1980 - Transfere para FURNAS Centrais Elétricas S.A. os direitos
concedidos à LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A. por força do Decreto n? 79.441, de 29 de marco de
1977. Publicado no D.a. de 18.8.80

205

85.043 - Decreto de 14 de agosto de
1980 - Dispõe sobre a inclusão em
Quadro Suplementar Especial dos
servidores civis que retornaram à
atividade por força da Lei 6.683, de
28 de agosto de 1979.-,' Publicado no
D.O. de 18.8.80
206
85.044 - Decreto de 15 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
46.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Is.O, de
18.8.80
207
85,045 - Decreto de 15 de agosto de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor 'de Crê 30.000.000,00
para reforço" de 'dotação consignada
\ no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 18.8.80
:

208

85.046 - Decreto de 18 de agosto de
i980 - Outorga concessão à .Ré.dio
Cruzeiro de Baria do Bugres Ltda.,
para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional, na cidade de Barra
do Bugres, Estado de Mato Grosso..
Publicado no D.a. de 20.8.80.
208
85.047 - Decreto de 18 de agosto de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Sociedade Cruz de
Malta Ltda., na cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina.
Publicado no D.a. de 20.8.80
209

204

85.048 - Decreto de 18 de agosto de
1980 - Outorga concessão à Rádio
Mucuri Ltda., para estabelecer uma
estação de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional, na
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cidade de Teófilo Otoni, Estado de
Minas Gerais. Publicado no D.O. de
20.8.80
210
85.049 - Decreto de 18 de agosto de
1980 - Outorga concessão à Sociedade Brasileira de Radiodifusão
Ltda., para estabelecer uma estação
de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
.Iacutinga, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D.O. de 20.8.80
211
85.050 - Decreto de 18 de agosto de
1980 - Promulga o Tratado de
Cooperação Amazônica, concluído
entre os Governos da República da
Bolívia, da República Federativa do
Brasil, da República da Colômbia,
da República do Equador, da República Cooperativa da Guiana, da República do Peru, da República do
Surluame e da República da Venezuela. Publicado no D.O. de 20.8.80
211
85.051 - Decreto de 18 de agosto de
1980 - Promulga a Convenção entre
a República Federativa do Brasil e o
Grão- Ducado de Luxemburgo para
evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda e o
Capital. Publicado no D.O. de
20.8.80
212
85.052 - Decreto de 18 de agosto de
1980 - Cria Grupo de Trabalho no
Ministério da Justiça, para o fim
que especifica. Publicado no D.O.
de 20.8.80
213
85.053 - Decreto de 19 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Econômicas, da
Faculdade de Ciências Humanas
Arnaldo Busato, em Toledo, Estado
do Paraná. Publicado no D.a. de
20.8.80
213
85.054 - Decreto de 19 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Filosofia da Faculdade de
Ciências Humanas Arnaldo Busato,
em Toledo, Estado do Paraná. PublicadonoD.o. de 20.8.80
214
85.055 - Decreto de ·19 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Humanas de
Marechal Cândido Rondon, em Marechal Cândido Rondon, Estado do
Paraná. Publicado no D.a. de
20.8.80
215

85.-056 - Decreto de 19 de agosto de
1980 '- Autoriza o funcionamento
dos cursos de Letras, e de História,
da Faculdade de Ciências Humanas
de Marechal Cândido Rondon, em
Marechal Cândido Rondou, Estado
do Paraná. Publicado no D.O. de
20.8.80
85.057 - Decreto de 19 de agosto de
1980 -r- Altera a constituição da Comissão Brasileira de Atividades Espaciaís (COBAE), e dá nova redação
a dispositivo do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 76.596, de 14 de
novembro de 1975. Publicado no
D.O. de 21.8.80
85.058 - Decreto de 19 de agosto de
1980 - Fixa os preços mínimos básicos para financiamentos ou aquisição de produtos de origem agrícola,
pecuária e extrativa. Publicado no
D.O. de 21.8.80
85.059 - Decreto de 21 de agosto de
1980 - Cria Comissão Especial para
propor a atualização da legislação
sobre microfilmagem. Publicado no
D. O. de 21.8.80. .
"........
85.060 - Decreto de 25 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Supervisão Escolar
de I? e 2? Graus, no curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de 27.8.80
85.061 - Decreto de 25 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Administração e de
Ciências Contábeis, da Fundação
Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de Guarapuava,
Estado do Paraná. Publicado no
b.o. de 27.8.80
85.062 - Decreto de 25 de agosto de
1980 - Outorga concessão à Rádio
Regional de Irecê Ltda., para estabelecer uma estação de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito
regional, na cidade de Irecê, Estado
da Bahia. Publicado no D.O. de
27.8.80
85.063 . .:. . Decreto de 25 de agosto de
1980 - Outorga concessão à Televisão Cidade Modelo Ltda., para estebelecer uma estação de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na ci-

xv

215

217

217

220

221

222

222

XVI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dede de Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul. Publicado no D.a.
de 27.8.80
85.064 - Decreto de 26 de agosto de
1980 - Regulamenta a Lei n? 6.634.
de 2 de maio de 1979. que dispõe 50·
bre a Faixa de Fronteira. Publicado
no D.a. de 27.8.80
85.065 - Decreto de 26 de agosto de
1980 - Altera dísposttivos do Regulamento da Ordem do Mérito Naval.
Publicado no D.a. de 27.8.80
85.066 - Decreto de 26 de agosto de
1980 - Abre à Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.976.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
28.8.80
85.067 - Decreto de 26 de agosto de
1980 - Abre ao Tribunal de Contas
da União, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 16.550.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 28.8.80
85.068 - Decreto de 26 de agosto de
1980 - Abre ao Tribunal Federal de
Recursos o crédito suplementar no
valor de Cr$ 12.600.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 28.8.80
85.069 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Ors 23.000.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 28.8.80
85.070 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre aos Ministérios das Comunicações e das Minas e Energia
em favor de diversas unidades, o
crédito suplementar no valor de Cr$
468.017.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. d~'28.8.80..
85.071 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 32.065.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 28.8.80
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85.072 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre aos Ministérios da Previdência e Assistência Social e da
Saúde, o crédito suplementar no valor de Cr$ 40.090.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
28.8.80
241
Al5.073 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 6.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orcamento. Publicado no D.O. de
28.8.80
242
85_074.--'- Decreto de 27 .de agosto de
1980 - Altera a redação do artigo 2?
do Decreto n? 77.284, de 11 de março
de 1976, e dá outras providências.
Publicado no D.O, de 28.8.80
243
85.075 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Prorroga o prazo de inter"
venção governamental na área príoritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.557, de 12 de
novembro de 1970, alterado pelo Decreto n? 75.295, de 27" de janeiro de
244
1975. Publicado no D.O. de 28.8.80
85.076 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Declara "de Interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural que menciona, situado nos
Municípios de Xapuri e Brasíléía,
no Estado do Acre, compreendido
na área prioritária de reforma agrária, de que trata o Decreto n? 67.557,
de 12 de novembro de 1970, alterado
pelo Decreto n? 75.295, de 27 de janeiro de 1975, e cuja vigência foi
prorrogada pelo Decreto n? 85.075,
de 27 de agosto de 1980. Publicado
no D.O. de 28.8.80
244
85.077 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Declara de Interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural que menciona, situado no
Município de Rio Branco, no Estado
do Acre, compreendido na área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.557, de 12 de
novembro de 1970, alterado pelo Decreto n? 75.295, de 27 de janeiro de
1975, e cuja vigência foi prorrogada
pelo Decreto n? 85.075, de 27 de
agosto de 1980. Publicado no D.O.
de 28.8.80
246
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85.078 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Declara de interesse social.
para fins de desapropriação. os ímôveis rurais que menciona. situados
no Município de Brasiléia, Estado
do Acre. compreendidos na área
prioritária de reforma agrária, de
que trata o Decreto n? 67.557. de 12
de novembro de 1970, alterado pelo
Decreto n? 75.295. de 27 de janeiro
de 1975, e cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto n? 85.075/80. Publícadono .D.O. de 28.8.80
85.079 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural que menciona. situado no
Município de Brasiléía, no Estado
do Acre. compreendido na área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.557. de 12 de
novembro de 1970. alterado pelo Decreto n? 75.295, de 27 de janeiro de
1975. e cuja vigência foi prorrogada
pelo Decreto n? 85.075. de 27 de
agosto de 1980. Publicado no D.O.
de 28.8.80
85.080 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural que menciona, situado no
Município de Rio Branco, no Estado
do Acre. compreendido na área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.557. de 12 de
novembro de 1970. alterado pelo Decreto n? 75.295, de 27 de janeiro de
1975, e cuja vigência foi prorrogada
pelo Decreto n? 85.075. de 27 de
agosto de 1980. Publicado no D.O.
de 28.8.80
85.081 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Autoriza estrangeiros a ad-quirirem direitos sobre terrenos que
menciona. situados nos Municípios
do Rio de Janeiro e de Niterói, Estado do Rio de Janeiro e de Recife, Estado' de Pernambuco. Publicado no
D.O. de 28.8.80
85.082 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Autoriza o funcionamento do
curso de Letras. da Paculdade de Filosofia da Cidade de Goiás. Estado
de Goiás. Publicado no D.O. de
28.8.80
85.083 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública
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para fins de desaproprtacão pelo Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS) área de
terra abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público
"Barra do .Iué», nos Municípios de
Floresta e Betânia. Estado de Pernambuco. e dá outras provídêncías.
Publicado no D.a. de 28.8.80
85. 084 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 401.721.000,00. para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
28.8.80
85.085 - Decreto de 27 de agosto de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 8.782.000.00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
28.8.80. . .... ."................
85.086 - Decreto de 28 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da Justiça em favor do Arquivo Nacional o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.700.000.00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 29.8.80
85.087 - Decreto de 28 de agosto
de 1980 - Abre ao Ministério da 'indústria 'e do Comércio em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 211.400.000.00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no o.o. de 29.8.80...............
85.088 - Decreto de 28 de agosto - de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército e Território .Federal de
Fernando de Noronha o crédito suplementar no valor de Cr$
4.059.000.00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 29.8.80
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85.089 - Decreto de 28 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades
Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 19.478.000.00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 29.8.80
261
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86.090 Decreto de 28 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$ 385.053:000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 29.8.80 e retificado no de 18.9.80 :~85.091 Decreto de 28 de agosto de
1980 - Abre ao Ministério da Saúde
em favor da Superintendência - de

do Estado de Goiás. Publicado no
D.O. de 1.9.80 - e retificado no de
4.9.80
_
'
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Campanhas de Saúde Pública o. crédito suplementar no valor de
Cr$ I04.500.000,OQ. para reforço de
dotações
consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
29.8.80.
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85,.092 _. Decreto de 28 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, no Estado
de São Paulo. Publicado no D.O. de
29.8.80
Decreto de 28 de agosto de
85.093 1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra necessária, à implantação da
subestação Matão, da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL. no
Estado de São Paulo. Publicado no
D.O. de 29.8.80

85.094 -
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Decreto de 28 de agosto de

1geo - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servi;
dão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL,ino Estado de São Paulo. Publicado' no. D.O.
de 29.8.80

85.095 -, Decreto de 28 de agosto de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - CEMIG ,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 29.8.80
85.096 - Decreto de 28 de agosto de
1980 - Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da Lei Conetitucional n? 30, de 4 de maio de 1979,
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85.097 - Decreto de 29 de agosto de
1980 - Institui como Patrono do
Quadro Auxiliar" de Oficiais do
Exército, o Tenente Antônio João
Ribeiro. Publicado, no D.O. de
1.9.80
85.098 - Decreto de 29 de agosto de
1980 - Localiza o Centro Tecnológico do Exército - CTEx, 'e dá outras
providências. Publicado no D.a. de
1.9.80
85.099 - Decreto de I? de setembro, de
1980 _. Autoriza o aumento da potência da Rádio Rainha do Oeste" de
Altônia Ltda., na cidade de Altônia,
Estado do Paraná. Publicado no
D.O. de 2.9.80.
85.100 - Decreto de I? de setembro de
1980 - Deípõe sobre execução de
operação de crédito externo, e dá outras providências, Publicado no
D.O. de 2.9.80
85.101 - Decreto de I? de setembro de
1980 - Autoriza o, aumento da potência da Rádio Clube de Canela
Ltda., na cidade de Canela, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no
Ir.O, de 2.9.80
85.102 - Decreto de I? de setembro de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado I Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Crê 22.241.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O,
de 2.9.80
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272

273

86.103 - Decreto de I? de setembro de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estedo-Maíor do
Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 151.800.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 2.9.80
274
85.104 - Decreto de I? de setembro de
1980 - Abre "ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 9.205.424.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado nO,D.O.
de 2.9.80
,............. 275
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86.105 -. Decreto de 1~ de setembro de
1980 - Abre ao Orçamento da União
em favor de diversos órgãos o crédito suplementar no valor de Cr'
43.559.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.· de 2.9.80..
275
85.106 - Decreto de 1~ de setembro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas unidades
orçamentarias, o crédito suplementar no valor de Cr' 2.961.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 2.9.80
276
85.107 - Decreto de 1~ de setembro de
1980 - Abre ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária o crédito suplementar no valor de Cr'
100.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 2.9.80.....
277
85.108..,... Decreto de 1~ de setembro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
2.816.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 2.9.80.. '278
85.109 - Decreto de 2 de setembro de
1980 - Outorga a Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - CEMIG.
concessão para o aproveitamento da:
energia hidráulica de um trecho do
Ribeirão das três Barras, no Município de Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de 4.9.80
278
85.110 - Decreto de 2 de setembro de
1980 - Institui o Sistema Nacional
de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
4.9.80
279
85.111 - Decreto de 2 de setembro de
1980 - Cancela a autorização de
funcionamento dos cursos de História e de Geografia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Dom
Bosco, de Santa Rosa, Rio Grande
do Sul. Publicado no D.a. de 4.9.80..
85.112 - Decreto de 2 de setembro de
1980 - Aprova o Regulamento da
Comissão Mista Br a s l e r oArgentina para a construção da
í

í

283

Ponte sobre o Rio Iguaçu, criada pelas Notas trocadas entre os Ministros das Relações Exteriores dos
dois países, em 17 de maio de 1980.
Publicado no D.a. de 4/9/80
85.113 - Decreto de 3 de setembro de
1986 - Abre ao Ministério da Justi·
ca em favor de diversas Unidades
Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.228.286.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 4.9.80 retificado no
de 5.9.80. .
'
85.114 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Abre ao Ministério da Previdência e Assistência Social o crédito
suplementar no valor de Crs
122.095.00Õ,OO para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 4.9.80
85.116 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Abre ao Ministério das Comunicações, em favor de diversas
unidades, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 74~087.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 4.9.80
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85.116 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército crédito suplementar no valor de Cr$ 35.103.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
4.9.80
286
85.117 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - 'Abre ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de
Polícia Federal o crédito suplementar no valor de Crê 54.638.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D. O. de 4.9.80
287
85.118 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Aprova o IH Plano Básico
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico -PBDCT. Publicado
no D.a. de 4.9.80
288
85.119 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão e a
exclusão de emprego na Tabela Permanente do Ministério da Educação
e Cultura, em Categoríaecb'uncíonais dos Grupos Outras Atividades
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de Nível Superior e Outras Acívídedes .de Nível Médio, e dá outras providências. Publicado no D.a. de
4.9.80
.
288
85.120 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Concede autorização à Companhia Eeso Prospecção do Brasil.
para operar no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei n?
1.098, de 26 de março de 1970. a ser.víco da Petréleo Brasileiro S.A. PETROERAS. Publicado no D.O.
de 4.9.80
.
289
85.121 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Concede autorização à empresa ELFAQUITAINE Brêaíl para operar no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei n~
1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS. Publicado no D.O.
290
de 4.9.80
.
85.122 - Decreto de 3 de setembro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos, em categorias funcionais.
dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível
Superior, Outras Atividades de
Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, da Tabela Permanente da Escola Técnica Federal
do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 5.9.80 e
retificado no de 8.9;80. .
. 291
85.123 - Decreto de 10 de setembro de
1980 - Inclui representante do Ministério da Justiça na Comissão Nacional do Ano Internacional das
Pessoas Deficientes, instituída pelo
Decreto 84.919, de 16 de julho de
1980. Publicado no D.a. de 11.9.80
29z
85.124 - Decreto de 10 de setembro de
1980 - Declara de utilidade pública
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS), área de
terra abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público
"Premuoca", no Município de Uruoca, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no D.a. de
11.9.80
. 293
85.125 - Decreto de 10 de setembro de
1980 - Outorga concessão à Rádio
Cultura de Diamantina Ltda., para
estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âm-

bíto regional, ,na cidade de Díamântina, Estado de 'MÍnas Gerais. Publicado no D.O, de 11.9.80
.
I
85.126 - Decreto de 10 de setembro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos em categorias funcionais
dos Grupos Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível
Médio, da Tabela Permanente da
Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 11.9.80
.
86.127 - Decreto de 10 de setembro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos em Categoria Funcional
do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior, da Tabela Permanente do Ministério da Agricultura,
e dá outras providências. Publicado
no D.a. de 11.9.80 e republicado no
de 12.9.80. .
.
85.128 - Decreto de 10 de setembro de
1980 - Aprova o Regulamento da
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. Publicado no
D.a. de 11.9.80 e republicado no de
16/9/80
.
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86.129 - Decreto de 10 de setembro de
1980-- Abre ao Ministério da Justiça em favor do Ministério Público
Federal o crédito suplementar no
valor de Cr$ 3.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
11.9.80
. 298
86.130 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.413.730.000,00 para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento. Publicado no D.a.
de 16.9.80
. 298
86.131 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 438.973.000,00 para reforço de
dotacões consignadas no vigente Oro
çemento. Publicado no D~a. de
16.9.80 e republicado no de 29.9.80"'1 299
85.132 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Abre ao Governo do Distrito
Federal o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.796.880.000,OO.para re-
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forço de dotações c~nsignadas no vi'gente Orçamento. Publicado no DtO.
de 16.9.80
85.133 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
260.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 16.9.80 ...
86.134 - Decreto de 15 de setembro de
1980~ - Altera o Decreto n? 84.067,
de 8 de outubro de 1979, que cria a
Secretaria Especial de Informática e
o Decreto n? 84.266,ide 5 de dezembro
de 1979, que dispõe sobre a estrutura
básica da Secretaria Especial de Informática (SEI). Publicado no D.O.
de 16.9.80
85.136 - Decreto de 16 de setembro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 400.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
16.9.80
85.136 - Decreto de 16 de setembro de
1980 - Abre aos Ministérios da Indústríã e do' Comércio, das 'Minas e
Energia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar 'no valor de Cr$ 200.775.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado DO D.O. de 16.9.80
85.137 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.100.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vígente Orçamento. Publicado no,
D.O. de 16.9.80
86.138 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Regulamenta a Lei n? 6.664,
de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 17.9.80
85.139 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Cultura de Cambará
Ltda., na cidade de Cambarã, Estado do Paraná. Publicado no D.O. de
17.9.80
85.140 - Decreto de 15 de setembro de
1980 - Autoriza o funcionamento do
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curso de Psicologia, da ,F"aculdade,
Rioprétenee de Filosofia, Ciências e
Letras, de São José do R'io Preto,
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DECRETO N? 84.849, DE I? DE JULHO DE 1980
Dispensa a licitação na alienação de
terras públicas que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista os art.igos 126, § 2?, letra b, 143 e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DE C RE TA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado
a dispensar o processo de licitação, na alienação dos lotes rurais abaixo mencionados, situados nos Municípios de Caracaraí, no Território
Federal de Roraima, Arapoema, Colinas de Goiás e Tocantinópolis, no
Estado de Goiás:
I - Processo INCRA/CDTDI AM/RR/n? 219174, lote com
2.982,2475 ha, de interesse de Cosmo Meíro de Sonza, CPF
003.548.642-20;
H
Processo INCRA/CR-04 n? 1388175, lote com
1.664,2748 ha, de interesse de Dirce Borges, CPF 021.181.571-34;
IH - Processo INCRA/CR-04 n? 25176, lote com 629,6358
ha, de interesse de Sebastião Eduardo de Barros, CPF
016.584.091-91;
IV Processo INCRA/CR-04 n? 1283175, lote com
1.384,1411 ha, de interesso de Benedito Maximiano da Silva,
CPF 011.864.931-00;
V - Processo INCR'A/CEAT n? 5178, lote com 725,2945
ha, de interesse de Walter Fonseca Freire, CPF 104.662.078-91.
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Art. 2?

A alienação de que trata o artigo anterior será feita

mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço de terra nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com cláusula de reversão
automática ao domínio da União no caso de inadimplemento do concessionário.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1? de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.850, DE 1? DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins

de reforma agrária, -no Es·

tado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item lII, e 161, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área compreendida no Município de 'I'aipú, no Estado do Rio Grande
do Norte, medindo aproximadamente 985,60 ha, com os seguintes limites: ao Norte, com o Riacho da Alberca, na extensão de 2.582,8 m; ao
Sul, com Antônio Alves da Rocha e herdeiros de Pedro Guedes de Paiva Fonseca, na extensão de 3.020,6 m; a Leste, com a Fazenda Campestre, na extensão de 2.464 m; e a Oeste, com a Fazenda Marizeíra, na
extensão de 1. 713,8 m.
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária - INCRA, no Estado do Ceará.
Art. 3? Será de 5 anos o prazo de intervenção governamental na
~rea a que se refere o art. I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do INCRA objetivarão preferencialmente:
a) - criação de 55 unidades familiares;
b) - reformulação da estrutura fundiária da região.
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Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, l~de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO

N~

84.851, DE

1~

DE JULHODE1980

Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o imóvel denominado
INGÁ, situado no Município de Taipú, no
Estado do Rio Grande do Norte, compreendido na área prioritária de reforma agrária,
fixada pelo Decreto n? 84.850, de 1 de julho de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item lII, e 161, §§ 2~ e 4~, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969,
DE C RE TA:
Art. 1~ É declarado de interesse social, para fins de desapropriação nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20, itens I e V, daLei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel denominado ING Á, medindo aproximadamente 985,60 ha, situado no Municipio e Comarca de
Taipú, no Estado do Rio Grande do Norte, de propriedade de J ason
Furtado Guedes e Outro, conforme matricula n~ 79 e registro n~ R-1-79,
no livro 2·A, do Registro de Imóveis daquela Comarca.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo possui os seguintes limites: ao Norte, com o Riacho da Alberca, na extensão de
2.582,8m; ao Sul, com Antônio Alves da Rocha e herdeiros de Pedro
Guedes de Paiva Fonseca, na extensão de 3.020,6 m; a Leste, com à Fazenda Campestre, na extensão de 2.464 m e a Oeste, com a Fazenda
Marizeira, na extensão de 1.713,8 m.
Art. 2~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n~ 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 3~ É ressalvado o direito da União de questionar o dominio
das terras tituladas irregularmente. observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do art. 13, do
.
Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.852, DE I? DE JULHO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, os imóveis rurais si,
tuados no Município de Beperentinópolie,
Eetedo ' do Maranhão, compreendidos na
área prioritária de reforma agrária, de que
tratam os Decretos n~s 70.220, de 1? de
março de 1972, e 79.288, de 16 de fevereiro
de 1977.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 81, item lII, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
RESQLVE
Art. I? São declarados de interesse social, para fins dedesapropríação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais denominados
Canafístula, Palmeira Cortada, Boa Vista, Furo da Pipa e Canaã, cujas
áreas têm aproximadamente 28.500 ha, situados no Município de Esperantínópolis, Estado do Maranhão.
.
Parágrafo único Os imóveis a que se refere este artigo estão registrados em nome de diversos proprietários, nos Cartórios Imobiliários das Comarcas de Pedreiras e Esperantinópolis no Estado do Maranhão, . e possuem o seguinte perímetro: partindo do ponto «I», de
coordenadas geográficas longitude 44°57'31"WGr (quarenta e quatro
graus, cinqüenta e sete minutos e trinta e um segundos) e latitude
OsoOO'29"Sul (cinco graus, zero minuto e vinte e nove segundos), situado na margem esquerda do Rio Mearim, caminha com os seguintes rumos e distâncias aproximadas: do ponto «I», limitando com terras da
Data Cajueiro, segue com o rumo de 36°00'NW, na distância de 7.900m,
até O ponto «2", situado na margem esquerda (sentido Esperantinópolis/Barra do Corda) da Rodovia MA-12; do ponto «2", atravessando a
Rodovia MA-012 e limitando ainda com terras da Data Cajueiro, segue
com o rumo de 76°00'NW, na distância de 1l.000q!, até o ponto «3,,; do
ponto «3», limitando com terras de quem de direito, segue com o rumo
de 28°00'NW, na distância de 13.000m, até o ponto «4", situado no limi-
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te de Esperantinópolis com Poção de Pedras; do ponto «4», acompanhando o referido limite e confrontando com terras de quem de direito,
segue com o rumo de 90'OO'E, na distância de 7.100m, até o ponto «5»;
do ponto «5», limitando com terras de quem de direito, segue com o rumo de 47°00'SE, na distância de 7.600m, até o ponto «6»; do ponto ((6»,
limitando com terras de quem de direito, segue com o rumo de
55°00'SE, na distância de 3.200m, até o ponto ((7»; do ponto ((7», limitando com terras de quem de direito, segue com o rumo de 40'OO'NE,
na distância de 7.000m, até o ponto ((8»; do ponto ((8», limitando com
terras de quem de direito, segue com o rumo de 50'OO'SE, na distância
de 4.500m, até o ponto ((9», situado na margem direita (sentido meneionado) na Rodovia MA-012, no Povoado de Lagoinha; do ponto «9», segue pela margem direita (sentido mencionado) da Rodovia MA-0l2, na
distância de 700m, até o ponto «ID», situado na margem direita (sentido mencionado) da Rodovia MA-012, no Centro dos Pebas; do ponto
«Iü», segue pela margem direita (sentido mencionado) da Rodovia MA012, na distância de 1.300m, até o ponto «Ll », situado na margem direita (sentido mencionado) da Rodovia MA-012, no Centro do Pedrão; do
ponto «lI», segue pela margem direita (sentido mencionado) da Rodovia
MA-012, na distância de 500m, até O ponto «12», situado na margem direita (sentido mencionado) da Rodovia MA-012; do ponto «12», atravessando a Rodovia MA-0l2 e limitando com terras de quem de direito, segue com o rumo de 65'OO'SE, na distância de 5.500m, até o ponto «13»;
do ponto (<13», limitando com terras de quem de direito, segue com o
rumo de 35'OO'SE, na distância de 5.000m, até o ponto «14», situado na
margem esquerda do Rio Mearim; do ponto «14», subindo pela margem
do Rio Mearim, segue na distância de 1.400m, até o ponto ((15», situado
na margem esquerda do Rio Mearim, no Povoado de Bambu; do ponto
(cl5», subindo pela margem esquerda do Rio Mearim, segue na distância de 1.400m, até o ponto «16», situado na margem esquerda do Rio
Mearim, no Povoado de Porto Palmeira Cortada; do ponto «16», subindo pela margem esquerda do Rio Mearim, segue na distância de 1.700m,
até o ponto ((17», situado na margem esquerda do Rio Mearim, -no Povoado de Sabiá; do ponto «17», subindo pela margem esquerda do Rio
Mearim, segue na distância de 4.000m, até o ponto (<18», situado na
margem esquerda do Rio Mearim, no Povoado de Santa Cruz; do ponto
((18», subindo pela margem esquerda do Rio Mearim, segue na distância
de 5.100m, até encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
da terras tituladas irregularmente, observando, sempre, o disposto na
Lei n? 6.634, de 2 de maio de 1979, na Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966,
e no parágrafo único, do art. 13, do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969.
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Art. 4? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.853, DE I? DE JULHO DE 1980
Regulamenta os artigos 33, 34, inciso 1,
35 e 36 do Decreto-lei n? 37, de 18 de novembro de 1966, que tratam da jurisdição
dos serviços e outros controles aduaneiros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal e em cumprimento ao disposto no artigo 176 do Decreto-lei n? 37, de 18 de novembro de
1966,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Território Aduaneiro
Art. I? A jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo
o território aduaneiro, assim compreendido o território nacional.
Art. 2? O território aduaneiro se compõe de:
I - Zona primária, que corresponde:
a) à área, terrestre ou aquática, ocupada pelos portos alfandegados;
b) à área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados;
c) à área adjacente aos pontos de fronteiras alfandegados e respectivas estações aduaneiras;
II - Zona secundária, que corresponde à parte restante do tarrítõrio aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo correspondente.
Art. 3? O Ministro da Fazenda ou autoridade por ele delegada poderá demarcar, na orla marítima ou na faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira nas quais a existência de mercadorias ou a circulação de veículos, pessoas, animais ou mercadorias ficarão sujeitas às
exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

7

Parágrafo único O ato que demarcar a zona de vigilância aduaneíra poderá ser geral em relação a toda a orla marítima ou faixa de fronteira, ou específico em relação a determinados segmentos delas, assim
como poderá estabelecer exigências, proibições e restrições particulares
para determinado local.

CAPÍTULO II

Dos Portos, Aeroportos e Pontos de Fronteiras
Alfandegados
Art. 4? Consideram-se portos, aeroportos e pontos de fronteiras
alfandegados aqueles assim declarados pela autoridade competente, a
fim de que neles possam, sob controle aduaneiro:
I - estacionar ou transitar os veículos procedentescdo exterior
ou a ele destinados;
-',

n - ser efetuadas operações de carga, descarga, armazenagem ou
passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas;
In - embarcar, desembarcar ou transitar passageiro procedente
do exterior ou a ele destinado.
§ I? O alfandegamento de portos, aeroportos ou pontos de fronteira será precedido da respectiva habilitação ao tráfego internacional pelas autoridades competentes em matéria de transporte.
§ 2? Ao iniciar o processo de habilitação de que trata o parágrafo
anterior as autoridades competentes em matéria de transporte notificarão a Secretaria da Receita Federal.
Art. 5? O alfandegamento de portos, aeroportos ou pontos defronteira poderá ser declarado a título permanente ou extraordinário.
§ -I? Será declarado alfandegado a título extraordinário o porto,
aeroporto ou ponto de fronteira que opere em caráter esporádico ou cujas condições ou situação impossibilitem a execução, em caráter
contínuo, dos serviços de controle e fiscalização exigidos.
§ 2? No ato de alfandegamento, a título extraordinário, poderão
ser estabelecidos termos, limites e condições para o funcionamento do
porto, aeroporto ou ponto de fronteira.
CAPÍTULO III

Dos Recintos Alfandegados
Art. 6? São recintos alfandegados:
I - de zona primária, os pátios, armazéns, barcaças e outros
equipamentos, destinados à movimentação e depósito de mereadorias
importadas ou destinadas à exportação que devam movimentar-se ou
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permanecer sob controle aduaneiro, assim como as áreas destinadas à
verificação de bagagens destinadas ao exterior ou dele procedente.
11 - de zona secundária, os entrepostos, depósitos ou outras unidades destinadas ao armazenamento de mercadorias nas condições do
inciso anterior, inclusive os terminais interiores.
Parágrafo único São também considerados recintos alfandegados:
a) de zona primária, as dependências de lojas francas;
b) de, zona secundária, as dependências postais destinadas ao depósito de remessas postais 'internacionais nas condições -do inciso I.
CAPÍTULO IV

Disposições Especiais
Art. 7? São competentes para alfandegar:
I ....... os portos, aeroportos e pontos de fronteira, p Secretário da
Receita Federal;
H - os recintos alfandegados de zona secundária e os referidos na
alínea "a" do parágrafo único do artigo 6?, o Secretário da Receita Federal ou autoridade por ele delegada;
IH - os recintos alfandegados de zona primária' e os referidos na
alínea b do parágrafo único do artigo 6?, a autoridade aduaneira local.
§ l? O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira
somente será efetivado quando definidas as condições de instalação dos
órgãos de fiscalização e as responsabilidades concernentes à prestação
dos serviços de infra-estrutura indispensável à segurança fiscal, à
movimentação, guarda e conservação das mercadorias.
§ 2~ O disposto no parágrafo anterior aplica-se, no que couber, ao
alfandegamento de recintos.
Art. 8~ A área que compreende a zona primária deverá ser demarcada pela autoridade aduaneira local, ouvido o órgão ou empresa .ª"
que esteja afeta a administração do porto, aeroporto ou estação de fronteira.
Parágrafo único A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona
primária, ou parte dela, seja protegida por obstáculos que nela impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais.
Art. 9? Em tudo que interessar à fiscalização aduaneira, na zona
primária, a autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que
ali exercem suas atribuições.
Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se igualmente à
zona de vigilância aduaneira, devendo as demais autoridades prestar à
autoridade aduaneira a colaboração que for solicitada.
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Art. 10 Somente podem ingressar em áreas e recintos alfandegados as pessoas que aí exerçam atividades profissionais e os veículos
em objeto de serviço, salvo expressa permissão da autoridade aduaneira.
Art. 11 N as cidades fronteiriças poderão ser alfandegados pontos
de fronteiras para o tráfego local e exclusivo de veículos matriculados
nessas cidades.
§ I? OS pontos de fronteira de que trata este artigo serão alfandegados pela autoridade aduaneira regional, que poderá fixar as restrições que julgar convenientes.
§ 2? As autoridades aduaneiras locais com jurisdição sobre as cidades fronteíríças instituirão, no interesse fiscal, cadastros de pessoas
que habitualmente Cruzam a fronteira.
Art. 12 No exercicio de suas atribuições, a autoridade aduaneira
terá livre acesso aos locais onde se encontre mercadoria estrangeira
exposta à venda, depositada ou em circulação comercial, podendo,
quando julgar necessário, requisitar papéis, livros e outros documentos.
Art. 13 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 11)80; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
DECRETO N? 84.854, DE I? DE JULHO DE 1980
Fixa prazo para a regularização de
funcionamento de estações reoetidoree e
retransmissoras de televisão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPú,BLICA, usando das atribuições que
lhe confere o Decreto n? 81.600, de 25 de abril de 1978,
DECRETA:
Art. I? As entidades executantes de serviços especiais de repetição e de retransmissão de televisão, de que trata o Regulamento aprovado pelo Decreto n? 81.600, de 25 de abril de 1978, deverão requerer ao
Ministério das Comunicações, no prazo de cento e oitenta (180) dias, a
contar da data da publicação deste Decreto, a regularização do funcionamento das respectivas estações.
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Parágrafo único Expirado o prazo previsto neste artigo. o Mirristério das Comunicações providenciará a desativação das estações pertencentes às entidades que deixarem de cumprir exigências pertinentes
à referida regularização.
Art. 2? O Ministério das Comunicações baixará normas a serem
observadas pelas entidades de que trata o artigo anterior, para fins de
regularização de funcionamento das respectivas estações.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

84.855, DE

1~

DE JUNHO DE 1980

Dispensa a liciteçso para a alienação
das terras devolutas da União que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Hl, da Constituição, e tendo em vista os arts.
126, § 2?, letra "b", 143 e 195, do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DE C RE TA,
Art. 1~ Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado
a dispensar o processo de licitação na alienação dos lotes abaixo mencionados:
I - Lote sem denominação, do Imóvel Seringal Riachuelo, com
3.000 ha, situado no Município de Porto Velho, Território Federal de
Rondônia, ocupado por Eduardo Barroso da Silva, CPF n~ 00923460225, conforme consta do Processo INCRAICR-04/T(3)DF IN~ 2736/73;
U - Lote sem denominação, do Imóvel Seringal Riachuelo, com
3.000 ha, situado no Município de Porto Velho, Território Federal de
Rondônia, ocupado por Edmilson Gomes Barroso, CPF n? 043361512-53,
conforme consta do Processo INCRAICR-04/T(3)DFIN? 2736/73;
UI - Lote sem denominação, do Imóvel Seringal Riachuelo, com
3.000 ha, situado no Município de Porto Velho, Território Federal de
Rondônia, ocupado por Raimundo Salvino Bezerra, CPF n~ 021747822·
00, conforme consta do Processo INCRA/CR-04/T(3)DF IN~ 2736/73;
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IV - Lote sem denominação, do Imóvel Seringal Riachuelo, com
3.000 ha, situado no Município de Porto Velho, Território Federal de
Rondônia, ocupado por Edson Gomes Barroso, CPF n? 028289872-72,
conforme consta do Processo INCRA/cR-04/T(3)DFIN? 2736173;
V - Lote n? 05, do Loteamento Dueré, 2~ Etapa, fls. "A", com
1.287,1740 ha, situado no Município de Dueré, Estado de Goiás, ocupado por Francisco Rodrigues Alves, CPF n? 044986661-00, conforme
consta do Processo INCRA/PF Araguaína/ N? 0904176;
VI - Lote n? 78 (parte), do Loteamento Todos os Santos, Gleba
01, 2~ Etapa, fls. 01, com 194,7802 ha, situado no Município de Míracema do Norte, Estado de Goiás, ocupado por Pedro Alves dos Santos,
C.I. n? 1.058.405 - SSP/GO, conforme consta do Processo INCRA/PF
Gurupi/N? 0854177;
VII - Lote n? 170, do Loteamento Boa Esperança, 3~ Etapa, fls.
2-A, com 585,5267 ha, situado no Município de Dueré, Estado de
Goiás, ocupado por Otília Pereira dos Santos, CPF n, 159355071-53,
conforme consta do Processo INCRA/PF Gurupi/N? 0899177;
VIII - Lote n? 04, do Loteamento Brejão, com 402,5515 ha, situado
no Município de Alvorada, Estado de Goiás, ocupado por Martinha da
Mata Pinto, CPF n? 128415881-49, conforme consta do Processo
INCRA/PF Gurupiln? 0417178;
IX - Lote n? 02, do Loteamento Boa Esperança, 3~ Etapa, fls.
03, com 151,4104 ha, situado no Município de Dueré, Estado de Goiás,
ocupado por Bertulino Lopes de Sousa, CPF é 018062461-04, conforme
consta do Processo INCRA/PF Gurupi/N? 0492178
X - Lote n? 59, do Loteamento Boa Esperança, 2~ Etapa, com
270,1197 h a, situado no Município de Dueré, Estado de Goiás, ocupado
por Maria da Luz, CPF n? 159354501-00, conforme consta do Processo
INCRA/PF Gurupí/N? 1256/78;
XI - Lote n? 08, da Gleba 01, do Loteamento Tranqueira, com
115,0585 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado
por Raimundo Coelho de Miranda, CPF n? 121984041-68, conforme
consta do Processo INCRA/PF Gurupr/N? 778179;
XII - Lote n? 94, da Gleba 02, do Loteamento Todos os Santos,
com 195,7755 ha, situado no Município de Miracema do Norte, Estado
de Goiás, ocupado por Antônio Alves Putenso, CPF n? 126373511-87,
conforme consta do Processo INCRA/PF Gurupil 1004179;
XIII - Lote n? 25, do Loteamento Boa Esperança, 2~ Etapa, com
252,9060 ha, situado no Município de Dueré, Estado de Goiás, ocupado
por Absalão José da Silva, CPF n? 026241841-04, conforme consta do
Processo INCRA/PF n? 1127179;
XIV - Lote n? 81, do Loteamento Todos os Santos, 2~ Etapa, fls.
01, com 421,3638 ha, situado no Município de Miracema do Norte, Esta-
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do de Goiás, ocupado por Juvenal Martins de Andrade, CPF n?
052003181-49, conforme consta do Processo INCRAIPF Gurupi/n?
1224179.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante
a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra nua, de
acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as, disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile.
DECRETO N? 84.856, DE I? DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriaçlIo pelo
Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - D.N.O.C.S., área de terra abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca'
do açude público «ENTREMONTES" e pe10 Projeto de Irrigação cIENTREMON·
TES>J, no Município de Pememirim, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos termos do
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956 e na conformidade do artigo 4? da Lei n? 4.593, de
29 de dezembro de 1964 e do artigo 28 da Lei n? 6.662, de 25 de junho de
1979,
DE CRE TA;
Art. I? Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - D.N.O.C.S., uma área de terra titulada a diversos particulares, com 17.726,6250 ha. (dezessete mil, setecentos e vinte e seis hectares e seis mil, duzentos e cinqüenta centíares), aproximadamente, dos
quais 13.711,3860ha. (treze mil, setecentos e onze hectares e três mil,oitocentos e sessenta centiares) serão abrangidos pela bacia hidráulica e
faixa seca do açude público «ENTREMONTES.. e 4.015,2390 ha (quatro'
mil, quinze hectares e dois mil, trezentos e noventa centiares) abrangidos pelo Projeto de Irrigação "ENTREMONTES .» , situados no Mu-
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mcrpio de Parnamírím, no Estado de Pernambuco, assim descrita na
planta constante do Processo n? 00-80-03563-9/MI, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior: a área de terra a ser
desapropriada tem o seu início no ponto O. situado à margem da BR122, distante 33 km da cidade de Parnamirim: deste ponto segue margeando a estrada na direção Parnamirim-Petrolina, por 2.460,00 m até
encontrar o ponto 1; neste, faz um ângulo interno de 103°00' e segue a
distância 4.240,00 m até encontrar o ponto 2; neste, faz um ângulo interno de 242°00' e segue a distância 5.880,00 m até encontrar o ponto 3;
neste, faz um ângulo interno de 136°00' e segue a distância de 4,152,00
m até encontrar o ponto 4; neste, faz um ângulo interno de 232°35' e segue a distância de 590,14 m até encontrar o ponto 5; neste, faz um ângulo interno de 272°00' e segue a distância de 1.035,66 m até encontrar o
ponto 6; neste, faz um ângulo interno de 60°00' e"'segue a distância de
3.108,95 m até encontrar o ponto 7; n~ste, faz um ângulo interno de
150°00' e segue a distância de 1.950,50 m até encontrar o ponto 8; neste,
faz um ângulo interno de 240°00' e segue a distância de 4.000,50 m até
encontrar o ponto 9; neste, faz um ângulo interno de 153°00' e segue a
distância de 4.428,19 m até encontrar o ponto 10; neste, faz um ângulo
interno de 95°34' e segue a distância de 1.404,00 m até encontrar o ponto 11; neste, faz um ângulo interno de 80°00' e segue a distância de
3.590,00 m até encontrar o ponto 12; neste, faz um ângulo interno de
291°00' e segue a distância de 2.205,00 m até encontrar o ponto 13; neste, faz um ângulo interno de 131 °00' e segue a distância de 1.030,00 m
até encontrar o ponto 14; neste, faz um ângulo interno de 137°15' e segue a distância de 79,00 m até encontrar o ponto 15; neste, faz um ângulo interno de 183°16' e segue a distância de 305,00 m até encontrar o
ponto 16; neste, faz um ângulo interno de 196°00' e segue a distância de
1.000,00 m até encontrar o ponto 17; neste, faz um ângulo interno de
292°00' e segue a distância de 2.600,00 m até encontrar o ponto 18; neste, faz um ângulo interno de 60°00 e segue a distância de 2.290,00 m até
encontrar o ponto 19; neste, faz um-ângulo interno de 311°00' e segue a
distância de 2.400,00 m até encontrar-o ponto 20; neste, faz um ângulo
interno de 200°00' e segue a distância de 2.200,00 m até encontrar aponto 21; neste, faz um ângulo interno de 155°00' e segue a distância de
2.600,00 m até encontrar o ponto 22; neste, faz um ângulo interno de
131°00' e segue a distância de 2.500,00 m até encontrar o ponto 23; neste, faz um ângulo interno de 76°00' e segue a distância de 215,00 m até
encontrar o ponto 24; neste, faz um ângulo interno de 356°14' e segue a
distância de 1.006,50 m até encontrar o ponto 25; neste, faz um ângulo
interno de 128°00' e segue a distância de 1.800,00 m até encontrar o ponto 26; neste, faz um ângulo interno de 45°00' e segue a distância de
2.601,00 m até encontrar o ponto 27; neste, faz um ângulo interno de
100°00' e segue a distância de 800,00 m até encontrar o ponto 28; neste,
faz um ângulo interno de 225°00' e segue a distância de 254,60 m até encontrar o ponto 29; neste, faz um ângulo interno de 207°00' e segue a
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distância de 2.281,60 m até encontrar o ponto 30; neste, faz um ângulo
interno de 240°00' e segue a distância de 3.485,58 f i até encontrar o POOM
to 31; neste, faz um ângulo interno de 275°00' e segue a distância de
999,65 f i até encontrar o ponto 32; neste, faz um ângulo interno de
90'00' e segue a distância de 699,77 m até encontrar o ponto 33; neste,
faz um ângulo interno de 90'00' e segue a distância de 1.598,72 m até
encontrar o ponto 34; neste, faz um ângulo interno de 272°00' e segue a
distância de 1.998,60 f i até encontrar o ponto 35; neste. faz um ângulo
interno de 90°00' e segue a distância de 551,00 f i até encontrar o ponto
36; neste, faz um ângulo interno de 272'48' e segue a distância de 313,00
f i até encontrar o ponto 37; neste, faz um ângulo interno de 145°00' e
segue a distância de 2.196,80 f i até encontrar o ponto 38; neste, faz um
ângulo interno de 61'30' e segue a distância de 1.869,49 m até encontrar
o ponto 39; neste, faz um ângulo interno de 300°00' e segue a distância
de 2.795,34 f i até encontrar o ponto 40; neste, faz um ângulo interno de
95'00' e segue a distância de 1.996,28 m até encontrar o ponto 41; neste,
faz um ângulo interno de 280'00' e segue a distância de 3.599,16 m até
encontrar o ponto 42; neste, faz um ângulo interno de 216°25' e segue a
distância de 73,00 m até encontrar o ponto 43; neste, faz um ângulo interno de 147'35' e segue a distância de 1.330,00 m até encontrar o ponto
44; neste, faz um ângulo interno de 322°00' e segue a distância de
1.400,00 m até encontrar o ponto 45; neste, faz um ângulo interno de
135"00 e segue a distância de 10400,00 m até encontrar o ponto 46; neste,
faz um ângulo interno de 237'00' e segue a distância de 1.000,00 m até
encontrar o ponto 47; neste, faz um ângulo interno de 112°00' e segue a
distância de 600,00 f i até encontrar o ponto 48; neste, faz um ângulo interno de 130'00' e segue a distância de 900,00 m até encontrar o ponto
49; neste, faz um ângulo interno de 275°00' e segue a distância de
2.000,00 m até encontrar o ponto 50; neste, faz um ângulo interno de
80°00' e segue a distância de 800,00 m até encontrar o ponto 51; neste,
faz um ângulo interno de 265'00' e segue a distância de 500,00 m até encontrar o ponto 52; neste, faz um ângulo interno de 248°00' e segue a
distância de 1.700,00 m até encontrar o ponto 53; neste, faz um ângulo
interno de 100'00' e segue a distância de 300,00 m até encontrar o ponto
54; neste, faz um ângulo interno de 90°00' e segue, a distância de
2.200,00 m até encontrar o ponto 55; neste, faz um ângulo interno de
270'00' e segue a distância de 2.000,00 m até encontrar o ponto 56; neste, faz um ângulo interno de 255'00' e segue a distância de 1.300,00 m
até encontrar o ponto 57; neste, faz um ângulo interno de 90°00' e segue
a distância de 800,00 m até encontrar o ponto 58; neste, faz um ângulo
interno de 208°00' e segue a distância de 326,50 f i até encontrar o ponto
59; neste, faz um ângulo interno de 163°10' e segue a distância de
2.039,00 m até encontrar o ponto 60; neste, faz um ângulo interno de
170°00' e segue a distância de 50 f i até encontrar o ponto 61; neste, faz
um ângulo interno de 90'00' e segue a distância de 400,00 m até encontrar o ponto 62; neste, faz um ângulo interno de 117°22' e segue .a dís-
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tância de 82,00 m até encontrar o ponto 63; neste, faz um ângulo interno
de 170°35' e segue a distância de 2.842,00 m até encontrar o ponto 64;
neste, faz um ângulo interno de 257°30' e segue a distância de 2.410,00
fi até encontrar o ponto 65; neste, faz um ângulo interno de 81°00' e segue a distância de 1.400,00 m até encontrar o ponto 66; neste, faz um
ângulo interno de 200°00' e segue a distância de 6.000,00 m até encon.trar o ponto 67; neste, faz um ângulo interno de 238°00' e segue a distância de 2.000,00 m até encontrar o ponto 68; neste, faz um ângulo interno de 291°00' e segue a distância de 3.800,00 m até encontrar o ponto
69; neste, faz um ângulo interno de 133°00' e segue a distância de
1.289,00 m até encontrar o ponto 70; neste, faz um ângulo interno de
90°00' e segue a distância de 3.400,00 m até encontrar o ponto 71; neste,
faz um ângulo interno de 270°00' e segue a distância de 2.200,00 m até
encontrar o ponto 72; neste, faz um ângulo interno de 90°00' e segue a
distância de 6.600,00 m até encontrar o ponto 73 neste; faz um ângulo
interno de 90°00' e segue a distância de 2.208,50 m até encontrar o ponto 74; neste, faz um ângulo interno de 271°04' e segue a distância de
4.474,50 m até encontrar o ponto O, inicial do polígono, cujo ângulo de
fechamento para o ponto 1 é de 77°00', cuja área total é de 17.726,6250
ha.
Art. 2? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas fica
autorizado a promover e executar, com recursos que lhe sejam destinados para realização do Programa de Irrigação do Nordeste, a desapropriação de que trata este Decreto.
Art. 3? O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência, de
conformidade com o artigo 15, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 84.857, DE I? DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento de habilitações do curso de Letras das Faculdades Integradas de Santo Angelo, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o arti·
go 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1~68, alterado pelo Decreto-
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lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educacão n? 370/80, conforme consta do Processo n?
92!77-CFE e 217.033/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE eRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Português e Literaturas de Língua Portuguesa e em Português-Inglês e
respectivas literaturas, licenciaturas plenas do curso de Letras, mini~
trado pelas Faculdades Integradas de Santo Ângelo, mantidas pela Fundação de Ensino Superior, (FUNDAMES), com sede na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposicões em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÂO FIGUEIREDO
E. Portella

DECRETO N? 84.858, DE I? DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Psicologia, Licenciatura e Formação de
Psicólogos, da Sociedade Civil Colégio Mo·
áemo, em Belém, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 483/80, conforme consta do Processo n?
1.519!79-CFE e 221.711/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE CRE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Psicologia,
habilitações em Licenciatura e em Formação de Psicólogos, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Colégio Moderno, mantidas pela
Sociedade Civil Colégio Moderno, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

17

Art.2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.859, DE I? DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Química e de Matemá.tica da Faculdade
de Ciências e de Tecnologia Santa. Cecília.
em Santos, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuicões que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educação n? 432/80, conforme consta do Processo n? 7.548/78-CFE e 221.101/80 do Ministério da Educacão e Cultura,
DE C RE TA;
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Quimica,
bacharelado, e Matemática, bacharelado, da Faculdade de Ciências e de
Tecnologia Santa Cecilia, mantida pelo Instituto Superior de Filosofia
e Educação Santa Cecília, com sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposícõss em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.860, DE 1? DE JULHO DE 1980
A utoríza 8 Confederação N acionaI dos
Trabalhadores Das Empresas de Crédito a
íilíer-ee à Federacão Internacional de
Ell'J.pregados e Técnicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição e nos termos do § 2? do
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artigo 4? do Decreto n? 68.465, de 2 de abril de 1971, que regulamenta o
disposto no Decreto-Lei n? 1.149, de 28 de janeiro de·1971,
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada à Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito autorização para filiar-se à Federação Internacional de Empregados e Técnicos, com sede em Ganabra/Suíça.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Republica.
JOÃO FIGUEIREDO

Murilo Mac~do
Danilo Venturini

DECRETO N? 84.861, DE 2 DE JULHO DE

isso

Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de Cr' 3.782.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constítuícão, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.782.000,00 (três milhões, setecentos e oitenta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.7.80.

DECRETO N? 84.862, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda o credito. suplementar no valor de Cr$ 4.800.000,00

para retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Departamento de Pessoal, o crédito suplementar no valor de Crê 4.800.00.0,00
(quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros). para reforço de dotações ar
çamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no ar t
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentártdicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificado':"
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua pub
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92
pública.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Ga1vêas
Deliim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.7.80 e
publicado no de 7.7.80.

YC-
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DECRETO N? 84.863, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades Orçamentárias o
crédito suplementar no valor de Cr$
8.376.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
8.376.000,00 (oito milhões, trezentos e setenta e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 1l}9? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
.Ibrebim Abi-Ackel
Ernane Galvéas
,4,..,-,,, Delfim Netto
rexos. mencionados no presente
10 no de 7.7.80.

Decreto estão publicados no D.O. de 3t'7'SO e

DECRETO N? 84.864, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria N acionaI de Programas Bepeciais de Saúde, o crédito suplementar no
valor de Cr' 4.127.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde em favor da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.127.000,00 (quatro milhões, centó e vinte e sete mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, i,) nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 2 de [ulho de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

3.7.80.

DECRETO N? 84.865, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúhlica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
'Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decret,o estão publicados

DO

D.O, de 3.7.80

DECRETO N? 84.866, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor de diversas unidades orçamentá rias,
o crédito suplementar no valor de Cr$
638.704.000,00 para reforço de dotações consignadas. no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de 'dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de díversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de CrS
538.704.000,00 (quinhentos e trinta e oito milhões, setecentos e quatro
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias índicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da' Re·
pública
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábíle
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no
blicados no de 7.7.80 e retificados no de 10.7.80.

D.a. de

3.7.80 e repu-
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DECRETO N? 84.867, DE 2 DE JULHO 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades Orçamentárias o
crédito suplementar no valor de Cr$
490.369.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
490.369.000,00 (quatrocentos e noventa milhões, trezentos e sessenta e
nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de [ulho de 1980; 169? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Gelvêes
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de 3.7'-80

DECRETO N? 84.868, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 7~
RegiSo o crédito suplementar no valor de
CrI 760.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da LeI n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 7? Região, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2.? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
•
Brasília,
pública.

2 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da ReJOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.7.ao.

DECRETO N? 84.869, DE 2 DE JULHO DE 1980
Abre Presidêncie da República o crédito suplementar no valor de Cr$
300.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.
é

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Brnane GalvlJas
Danilo Venturini
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.7.80.

DECRETO N? 84.870, DE2 DE JULHO DE 1980
Delega competência ao Ministro de Es·
tado das Relações Exteriores para conesder, em caráter excepcional, a autorização
a que se refere o § I? do artigo I? da Lei n?
5.887, de 31 de maio de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, ítens IH e IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto no artigo 12 do Decreto n? 83.785, de 30 de julho de
1979,
DE C RE TA:
Art. I? É delegada competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para conceder, em caráter excepcional, a autorização a
que se refere o § I? do artigo I? da Lei n? 5.887, de 31 de maio de 1973.
Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 84.871, DE 2 DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação dos
Institutos Paraibanos de Educação em
João Pessoa, Estado da Paraiba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artí-
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go 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto'
lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 480/80, conforme consta do Processo n?
1.608179 - CFE e 221.103/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE CRE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia,
licenciatura plena, com habilitações em Administração Escolar, em
Orientação Educacional e em Supervisão Escolar, a ser ministrado pela
Faculdade de Educação, mantida pelos Institutos Paraibanos de Educação, com sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOAo FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.872, DE 2 DE JULHO DE 1980
Concede à «Feet Air Oerrier Ltde» au-

torieecso para funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o De'·
ereto n? 35.514, de 18 de maio de 1954;
DE CRE TA:
Art. I? É concedida à empresa «Fast Air Carrier Ltda», com sede
em Tenderini, Santiago do Chile, autorização para funcionar no Brasil,
com os Estatutos que apresentou e com o capital destinado às suas
operações no Brasil estimado em Cr$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros). obrigada a mesma empresa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2? A este Decreto, em sua publicação, acompanham os Estatutos e demais atos mencionados no artigo 2? do Decreto n? 35.514, de
18 de maio de 1954.
Art. 3? O exercício efetivo de qualquer atividade da «Fast Air
Carrier Ltda», no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo, ficará sujeito à Jegíslacão brasileira que lhe for aplicável.
Art. 4? Ficam ainda estabelecidas as seguintes cláusulas:
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I -c- A «F'ast Air Carrier Ltda»éobrigadaamanter,permanentemente, um Representante Geral, no Brasil, com plenos e
ilimitados poderes para tratar e, definitivamente, resolver questões que se suscistarem, quer com o Governo, quer com partículares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
II - Todos os atos que a empresa praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às leis e regulamentos e à jurisdição
dos tribunais judiciários ou administrativos brasileiros, sem
que, em tempo algum, a referida empresa possa invocar qualquer exceção ou imunidades fundadas em seus Estatutos, cujas
disposições não poderão servir de base a qualquer reclamação.
III - A empresa não poderá realizar no Brasil quaisquer
objetivos, ainda mesmo constantes dos seus Estatutos, quando
esses objetivos sejam privativos de empresas nacionais e vedados às empresas estrangeiras, sendo que só poderá exercer os
que dependam de prévia permissão governamental, depois de
obtê-la e sob as condições em que for concedida.
IV - Qualquer alteração que a empresa venha a fazer nos
respectivos Estatutos fica dependendo de autorização do Governo brasileiro para produzir efeitos no Brasil.
V - Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento
no Brasil se infringir as cláusulas anteriores, as disposições
constantes no artigo VI do Acordo sobre transporteeêreoou se,
a juízo do Governo brasileiro, a empresa exercer atividades
contrárias ao interesse público.
'
,
VI - Para efeito do artigo V do Acordo sobre Transporte
Aéreo entre o Brasil e o Chile, firmado no Rio de Janeiro, em 4
de julho de 1947, promulgado pelo Decreto n? 31:536, de 3 de outubro de 1952, publicado no Diário Oficial da União, de 10 de
outubro de 1952, ser-lhe-ão aplicadas as leis e regulamentos brasileiros relativos à entrada, permanência, Ou saída de aeronaves, bem como a entrada, permanência ou saída de passageiros,
tripulações ou carga das aeronaves.
VII - A presente autorização é dada sem prejuízo de
achar-se a empresa sujeita às disposições legais vigentes, especialmente as referentes às sociedades comerciais.
VIII - A inadimplência de quaisquer das cláusulas para a
qual não exista cominação especial, e a prática de infrações das
tarifas de transporte aprovadas ou autorizadas pela autoridade
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brasileira competente, serão punidas com as multas estabelecidas na legislação interna. No caso de reincidência, poderá ser
cassada a autorização concedida.
Art. 5? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92?· da República.

,JOÃO FIGUEIRl)JDO
Délío Jardim de Mattos
Os Estatutos e demais atos mencionados no presente Decreto estão publicados no
D.O. de 3.7.80 e republícados no de 4.7.80.

DECRETO N? 84.873, DE 4 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da Secretaria Geral o crédito suplementar no valor de Cr$ 245.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorízacão contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1980; 159? da Indpendência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ângelo Amaury Stábíle
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

7.7.80.
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DECRETO N? 84.874, DE 7 DE JULHO DE 1980
Concede honras de Ministro de Estado
ao General-de-Exército Rodrigo Octávio
Jorâõo Ramos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e considerando que o
General-de-Exército Rodrígo Octávio Jordão Ramos, ontem falecido,
exerceu o cargo de Ministro de Estado da Viação e Obras Públicas, havendo prestado nesse como em outros altos cargos, inclusive o de Ministro do Superior Tribunal Militar, assinalados serviços ao Exército e
à Nação,
DECRETA:
Artigo único São concedidas ao General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos, por ocasião de seus funerais, as honras e prerrogativas de Ministro de Estado.
Brasilia, 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.875, DE 7 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral o crédito Suplementar no valor de Cr$ 1.500.000.000,00 para reforço de áoteçeo consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constítuíçao, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
D E C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.500.000.000,00 (hum
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposícões em contrário.
.
Brasília, 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 8.7.80.

DECRETO N? 84.876, DE 8 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre a fixaç80 de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Estado de São Paulo, e dá outras orovtâências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 81, item lU, e 161, § 4?, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
DE CRE TA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área compreendida nos Municípios de Andradina, Castilho e Nova Independência, no Estado .de São Paulo, medindo aproximadamente
9.595,30ha, com o seguinte perímetro: "partindo do ponto I, às margens
da estrada municipal, caminha no sentido Castilho, com rumo NE e
distância aproximada de 11.320m, até o ponto 2, localizado à margem
do Ribeirão Moinho, situado ao norte da propriedade e da estrada municipal; desse ponto, subíndo.o referido ribeirão, até encontrar o Córrego Pau D'Alho, localizado no rumo SE, sobe o referido córrego até o
ponto 3, 'sendo a distância entre os pontos 2 e 3, referente ao Ribeirão
do Moinho e ao Córrego Pau D'Alho, de 16.280m aproximadamente; do
ponto 3, caminha no rumo SE e com a distância de 5.400m aproximadamente, até o ponto 4, confrontando com Fujiwara Hisato; do ponto 4 ao
ponto I, fechando o perímetro, segue em linhas quebradas situadas ao
sul da propriedade, com a distância de 13.280m, confrontando com: herdeiros de Carlos Zangirone, Eugênio Malvel, Antônio Megid, Toro Morímoto, Walter Rocha e Sano Suke Ono»,
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Art. 2? A área prioritária declarada no artigo anterior ficará sob
a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no Estado de São Paulo.
Art. 3? Será de 5 (cinco) anos o prazo de intervenção governamental na área a que se refere o artigo I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA objetivarão preferencialmente:
a) criação de 300 unidades familiares;
b) reformulação da estrutura fundiária da região.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

DEC:RETO N? 84.877, DE 8 DE JULHO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o im6vel rural denominado «Fazenda Primavera", situado nos
Municípios de Andradina, Castilho e Nova
Independéocie, no Estado de São Paulo,
compreendido na área prioritária de que
trata o Decreto n? 84.876, de 8 de julho de
1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161,
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n?
1964, e Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de

no uso das atribuições que
§§ 2? e 4?, da Constituição, e

4.504, de 30 de novembro de
1969,

DE CRE TA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e â, e 20, itens I e V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado
«Fazenda Primavera», medindo aproximadamente 9.595,30ha, situado
nos Municípios de Andradina, Castilho e Nova Independência, no Estado de São Paulo, cuja propriedade é atribuída às Indústrias José
João Abda!!a S.A., conforme transcrição n? 1.036, a fls. 59, do livro 3A, do Registro de Imóveis da Comarca de Andradina.

32

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo possui o seguinte perímetro: «partindo do ponto 1, às margens da estrada municipal, caminha no sentido Castilho, com rumo NE e distância aproximada de 11.320m, até o ponto 2, localizado à margem do Ribeirão do Moinhovsítuado ao norte da propriedade e da estrada municipal; desse ponto, subindo o referido ribeirão, até encontrar o Córrego Pau D'Alho, localizado no rumo SE, sobe o referido córrego até o ponto 3, sendo a distância entre os pontos 2 e 3, referente ao Ribeirão do Moinho e ao Córrego Pau D'Alho, de 16.280m aproximadamente; do ponto 3, caminha
no rumo SE e com a distância de 5.400m aproximadamente, até o ponto
4, confrontando com Fujiwara Hisato; do ponto 4 ao ponto 1, fechando
o perímetro, segue em linhas quebradas ao sul da propriedade, com a
distância de 13.280m, confrontando com: Herdeiros de Carlos Zangirone, Eugênio Malvel, Antônio Megíd, Toro Morimoto, Walter Rocha e
Sano Suke Ono».
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRAfica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
.
de abril de 1969.
Art. 3? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do art. 13, do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísnosicões em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.878, DE 8 DE JULHO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Alvorada
de Cardoso Ltde., para estabelecer uma estação de radiodifusifo sonora em onda média de émbito regional, na cidade de Cardoso, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 8.017179 (Edital n? 39179),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Alvorada de Cardoso
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 62.796, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusívídade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Cardoso,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da Uníão.. sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 8 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rômulo Villar Furtado
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de 9.7.80.

DECRETO N? 84.879, DE 8 DE JULHO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Urutnunmge Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média de émbito regional, na cidade de Andradína. Estado de S40 Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6~ da Lei n~ 6.786, de 23
de junho de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me n~
40.636/77,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2~ do Decreto n? 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 9 de julho de 1976, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 66.376, de 31 de maio de 1965, p,,-.
IilicadonoDiário Oficial da União de 7 de junho do mesmo ano, à Rádio
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Urubupungá Ltda., para executar, na cidade de Andradína, Estado de
São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média de âmbito regional.
§ I? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulatívamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.'
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.,
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
•
.JOÃO FIGUEIREDO
RAmulo Villar Furtado
DECRETO N? 84.880, DE 08 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de ~i·
ntunde transmissllo deFURNAS- Centrais
Elétricas SIA, no Estado do Rio de Jenei-

rc.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item HI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 34.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 601.874/80,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 25 (vinte e cinco) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecida partindo dos
seccionamentos das linhas de transmissão Santa Cruz-Jacarepaguá H
e IH, a serem efetuados nas respectivas torres n? 38 dessas linhas, até
a subestação de Palmares, de propriedade da LIGHT - Serviços de
Eletricidade SIA, localizada no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, cujos projeto e planta de situação n? 191:263-C foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão' de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 601.874/80.
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Art. 2~
Fica autorizada FURNAS - Centrais Elétricas SI A a
promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor de FURNAS - Centrais Elétricas SI A, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à
empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possiveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de
elevado porte.
Art. 4~ FURNAS - Centrais Elétricas SIA poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei n~ 3.366, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de milio de 1966.
Art. 6~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.

roxo

FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

84.881, DE 08 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão eâmínietretive.
faixa de terra destinada à passagem de lJ~
nha de transmiss40daCentraisElétricas do
Sul do Brasil S/A- ELETROSUL, no Es·
tado de Santa Catarina.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.621/79,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre o seccionamento da linha de transmissão Jorge Lacerda - Florianópolis, na torre n?
341 é a subestação de Palhoça, no Município de Palhoça, Estado de
Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação n? L-002-500-004 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 703.621179.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil SI A
- ELETROSUL, a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha. de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária' em favor da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil SIA - ELETROSUL, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
'possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compativel com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a-embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Sul do Brasil SI A - ELETROSUL,'poderá promover, em Juízo, as medidas necessár-ias à constituição
da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposíções-em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 84.882, DE 08 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão edmíníetretsve»
faixa de terra destinada à passagem de Ii·
nha de transmissão da Centrais Elétricas do
Sul do Brasil SIA - ELETROSUL, no Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.624179,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre o seccionamento da linha de transmissão Jorge Lacerda-Florianópolis a 10 (dez) metros. da torre n? 337 e a subestação de Palhoça, no Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação n?
L-00l-500-004 lforam aprovados por ato do Diretor da Divisão de Conces-são de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.624/79.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil SI A
- ELETROSUL, a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil SI A - ELETROSUL, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmis-
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são e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveís alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentrodas masmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem dános, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Sul do Brasil SI A - ELETROSUL poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição.
da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca,
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 84.883, DE 8 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituiçtto de eeevtâso administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissSo da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, DO Estado de
S/IQ Peulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere .o art. 81, itemIII, da Constituição, tendo em vista o disposto no
art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 704.202/79,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros. de largura, tendo como eixo o ramal de linha de
transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecido, partindo da
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estrutura número 5-1 da derivação para a subestação Nova Odessa, da
linha de transmissão denominada Santa Bárbara D 'Oeste, de propriedade da CESP - Companhia Energética de São Paulo, subestação Nova Aparecida até a subestação Americana, nos Municípios de Nova
Odessa e Americana, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? BX-D-1l226-Campinas foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de' Aguas e Eletricidade, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 704.202/79.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de sarvidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecída a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possiveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da: servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso' e gozo das mesmas ao que for compativel com .a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, inciuidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juizo, as medidas neéessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as ,disposições em contrário.
Brasilia, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
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DECRETO N? 84.884. DE 8 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituiçLIo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmisslIo da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de
S40 Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constítuíção, tendo em vista o disposto
no art. 161. letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 36.851. de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.931180.
DE CRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública. para fins de constituição de servidão administrativa. as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura. tendo como eixo a linha de transmissão. em 69 kV, denominada subestação Laranjeiras - subestação Usina Gavião Peixoto, no trecho entre a subestação Matão e a subestação
da Usina Gavião Peixoto, a partir da estrutura número 36-4 até a subestação ,da 'Usina Gavião Peixoto. localizada .nos Municípios de
Matão e Áraraquara, E stado de São Paulo. cujos projeto e planta de situação n? BX-D-IO.892 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Concessão de Aguas e Eletricidade. do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica. no Processo MME n? 700.931/80.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas referi.das áreas de terra, na forma da legislação vigente. onde tal se fizer necessário. para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado. a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares. bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado. ainda. o
.acesso à área de servidão através de prédio serviente. desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de tarra atíngídas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão. abstendo-se. em conseqüência. da prática. den-
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tro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú··
blica.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 84.885, DE 8 DE JULHO DE 1980
Autoriza cesslIo de servidores para
apoio ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os itens III e V do artigo 81 da Constítuíção,
DECRETA:
Art. I? A Fundação Instituto de Planejamento Econômico e Social - IPEA poderá autorizar a permanência, até 31 de dezembro de
1981, de servidores cedidos ao Ministério do Interior para apoio exclusivo ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, $ de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Delfim Netto
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DECRETO N? 84.886, DE 8 DE JULHO DE 1980
Abre à Presidência da República o credito suplementar no
valor de Cr$
55.200.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República. em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 55.200.000,00 (cinqüenta e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros],
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste De~reto.

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto: e no. montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de 9.7.80 ..

DECRETO N? 84.887, DE 8 DE JULHO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da

União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 40.000.000,00 para reforço de âoteceo
consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço
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Público, o crédito suplementar no valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo I! deste Decreto,'e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
.Ernane Galvéas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 9.7.80.

DECRETO N? 84.888, DE 8 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda o créâito suplementar no valor de Cr$ 2.800.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Serviço
de Patrimônio da União, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo I! deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim,Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estilo publicados no D.O. de 9.7.80.
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DECRETO N? 84.889, DE 8 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Agriculturev em
favor da Secretaria Geral - Entidades-Supervisionedes.o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.727.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.727.000.000,00 (um bilhão setecentos e vinte e sete milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anex-o I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Angelo Amaury Stébile
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

DECRETO

m

D.a. de

9.7~80.

84.890, DE 8 DE JULHO DE 1980
Abre 80 Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Geral-/. To crédito súplementar no valor de Cr$ 1uO.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei '11? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da
Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ ioo.ooo.ooo.on
(cem milhões "de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária índícada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Àngelo Amaury Stábile
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados

DO

D.a. de:9.7.80.

DECRETO N? 84.891, DE 8 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
6.000.000.000,00 para reforço de doteçêo
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros), para reforço
de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? . Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 8 de julho de ,1980; 159? da Independência e '92? da República.
JOÃO F.:lGUEIREDO
Ernane Gelvêee
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. .de

9.7.80.
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DECRETO N? 84.892, DE 8 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre 8 extinçllo do Fundo de
Estabilização da Receita Cambial, e dá
outras providtmcias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e na conformidade do
que dispõe' o artigo 69 da Lei é 4.728,' de 14 de julho de 1965,
DECRETA:
Art. 1? Fica extinto o Fundo de Estabilizacão da Receita Cambial, criado junto ao Banco Central do Brasil, pelo Decreto' n? 60.838,
de 8 de junho de 1967.
Art. 2? Os recursos líquidos que forem apurados no Fundo ora
extinto permanecerão no Banco Central do Brasil, devendo ser íncorpo-.
rados à Reserva Monetária, aqueles originados da arrecadação de multas sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, de que trata a Lei n?
5.143, de 20 de outubro de 1966, e ao Fundo de Financiamento à Exportação (FINEX), o valor que restar.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na d~ta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial, o Decreto n?
60.838, de 8 de junho de 1967.
Brasília, 8 de julho ·de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú·,
blica.
JOÃO FIGUEIREDO
'Ernane Gelvêes
Delfim Netto

DECRETO N? 84.893, DE 8 DE JULHO DE 1980
Altera o artigo 26 do Regimento da Ordem do Mérito do Trabalho, aprovado pelo
Decreto n? 62.819;, de 4 de junho de 19~8.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
.
DE C RE TA:
Art. 1? O artigo 26 do Regimento da Ordem do Mérito do Trabalho.aprovado pelo Decreto n? 62.819, de 4 de junho de 1968, passa' a vígorar com a seguinte redação:
«Art. 26 As indicações para a ordem do Mérito do Trabalho deverão ser encaminhadas li Secretaria com 30 (trinta)
dias de antecedência das datas fixadas para as solenidades de
entrega das condecorações».
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Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 :de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
DECRETO

N~

84.894, DE 8 DE JULHO DE 1980
Autoriza o Instituto Nacional de Colonizaçllo e Reforma Agrária - INCRA - a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n~ 6.431, 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Decreto
n~ 80.511, de 7 de outubro de 1977,
DECRETA;
"Art. 1~ Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, ao Município de Peixe, no Estado de
Goiás, uma área de terra, .medindo 171.4879 ha (cento e' setenta e um
mil hactares, quarenta e oito ares e, setenta e nove centiares), situada
"no Distrito de Figueirópolis, naquele Município, cujos limites e confrontações constam do Memorial Descritivo existente no Processo INCRA n~ 866/76, da Coordenadoria Regional do Centro Oeste.
Parágrafo único A área de terra, a que se refere este artigo, está
matriculada, em nome da União Federal, no Cartório do Registro de,
Imóveis da Comarca de Peixe, sob n~ 1.355, R.1-1.365. Lv 2·A-3, fls.
226, de 7 de agosto de 1979.
.
Art. 2~_ O imóvel doado destina-se à expansão do Distrito de Figueirópolis, no Município de Peixe, no Estado de Goiás.
Art. 3~ O imóvel doado, com suas benfeitorias e acessórios, reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da União, independentemente de
qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e
prazo constantes do instrumento de doação'.
Art. 4~ A doação será formalizada mediante a expedição, peloInstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do
título de domínio, observado o disposto no art. 3~, párágrafo único, da
Lei n~ 6.431, de 11 de julho de 1977.
Art. 6~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de _julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 84.895, DE 9 DE JULHO DE 1980
Fixa o limite quantitativo de antigi1i·
dada para a constituição do Quadro de
Acesso por Escolha dos Coronéis Médicos
do Quadro de Saúde do Exército. relativo
às promoções de 81 de julho de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o..a rtigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o que
propõe o Ministro do Exército,
DE CRETA:
Art. 1~ J!: fixado em 1/2 da relação dos Coronéis Médicos do Quadro de Saúde do Exército, o limite quantitativo de antigüidade para estabelecer a faixa dos Coronéis que concorrem à constituição do Quadro
de Acesso por Escolha no referido quadro, para as promoções de 31 de
julho de 1980.
Art. 2~ Este Decreto altera as disposições do item H), letra b) do
art. 4~ do Decreto n~ 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, exclusivamente
para as promoções de 31 de julho de 1980 e entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1980: 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
WaIter Pires
DECRETO

N~

84.896, OE 9 DE JULHO DE 1980
Altera a subordinaç40 do Centro Tecnológico do Exército e do Instituto Militar
de Engenharia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e de conformidade
com o disposto no artigo 46, do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro .de
1967, e no artigo 32, do Decreto n~ 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n~ 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE CRETA:
Art. 1~ O Centro Tecnológico do Exército (CTEx), criado no Mi·
nistério do Exército pelo Decreto n? 84.095, de 16 de outubro de 1979,
passa a subordinar-se ao Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP).
Art. 2? O Instituto Militar de Engenharia (IME) fica subordinado
ao Centro Tecnológico do Exército.
Art. 3~ Permanecem em vigor as demais prescrições constantes
do Decreto n~ 84.095, de 16 de outubro de 1979.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

49

Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.897, DE 9 DE JULHO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
12.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor" do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 10.7.80.

DECRETO N? 84.898, DE 9 DE JULHO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho, em favor
de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
27.072.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
27.072.000,00 (vinte e sete milhões e setenta e dois mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária. indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 11.7.80.

DECRETO

N~

84.899, DE 9 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento do capital da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos
-EBTU

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe.
confere o artigo 81, item HI, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o aumento do Capital Social da Empresa
Brasileira dos Transportes Urbanos EBTU, de Cr$ 4.016.200.000,00
(quatro bilhões, dezesseis milhões e duzentos mil cruzeiros) para Cr$
8.074.800.000,00 (oito bilhões, setenta e quatro milhões e oitocentos mil
cruzeiros) .
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
DECRETO

N~

84.900, DE 11 DE JULHO DE 1980
Autoriza a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União, locelizedos em Brasília.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com O artigo
195 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o Departamento Administrativo do ServiPúblico (DASP), através da Superintendência de Construção e Administração Imobiliária (SUCAD), a alienar os imóveis residenciais de
propriedade da União, representados pela Casa n? 13, da QL 10, Conjunto 3, e Casas n?s 3, 13 e 15, da QL 8, Conjunto 8, todas localizadas
no Setor de Habitações Individuais Sul - SHI/Sul, nesta Capital.
Parágrafo único Os imóveis de que trata este. artigo estão registrados no Cartório do I? Ofício do Registro de Imóveis de Brasília com
os números de matrícula 40.143, 15.820, 15.822 e 15.830, respectivamente.
Art. 2? A alienação autorizada por este Decreto será precedida de
licitação pública, tendo como base preço igualou superior ao valor
atualizado de cada imóvel, fixado pelaSUCAD, mediante avaliação realizada na forma do Decreto n? 74.409, de 14 de agosto de 1974.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

co

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 84.901, DE 14 DE JULHO DE 1980
Cria o Vice-Consulado do Brasil em
Bernardo de Irigoyen, na Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item U( da Constituição, e tendo em vista o dísposto no artigo 2?, § I?, do Decreto n? 71.534, de 12 de dezembro de
1972, com a redação dada pelo Decreto n? 76.758, de 9 de dezembro de
1975,
DE C R E TA:
Art. I? Fica criado o Vice-Consulado do Brasil em Bernardo de
Irígoyen, na Argentina.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1980; 159? da independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R_ S. Guerreiro
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DECRETO N? 84.902, DE 14 DE JULHO DE 1980
Inclui representante do Ministério da
Indústria e do Comércio no Grupo de Trabalho criado pelo Decreto n? 84.464, de 7 de
fevereiro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1? O Grupo de Trabalho criado pelo Decreto n? 84.464, de 7
de fevereiro de 1980, com a finalidade de desenvolver estudos visando à
reforrnulação e consolidação da legislação florestal, passa a ser integrado também por um representante do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

Marcos José Marques
DECRETO N? 84.903, DE 14 DE JULHO DE 1980
Altera o Decreto n? 77.092, de 28 de janeiro de 1976, que dispõe sobre a estrutura
básica da Comissão de Financiamento da
Produção.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III e V, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? O artigo 5? do Decreto n? 77.092, de 28 de janeiro de 1976,
passa a vigorar com nova redação a saber:
«Art. 5? As Agências com jurisdição fixada no ato de sua
criação, serão criadas ou extintas pelo Presidente da CFP, em
número necessário e suficiente ao atendimento das finalidades
da Autarquia, podendo ainda serem criados escritórios e 'representações.»
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Art. 2? -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 84.904, DE 14 DE JULHO DE 1980
Cancela autorização para funcionamento no Brasil da The London Assuran-

co.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição do Brasil,
DECRETA:
Art. 1~ Consíderar-se-ão conceladas as autorizações para funcionamento no Brasil e as respectivas Cartas Patentes concedidas a The
London Assurance, com sede em Londres, Inglaterra, a partir da data
da publicação no Diário Oficial da União, das certidões de arquivamento, no Órgão de Registro do Comércio, das Cartas Patentes de London
Seguradora S.A., sua sucessora, em todos os direitos e obrigações.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 84.905, DE 14 DE JULHO DE 1980
Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a ceder, sob o regime de arrendamento,
imóveis sob a sua jurisdição, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 64, parágrafo I? do Decreto-lei u? 9.760, de 5 de setembro de 1946, artigo I? e seu parágrafo único do Decreto-lei n? 178, de
16 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 2?, item 2, letras a e i
do Decreto-lei n? 1.252, de 22 de dezembro de 1972, alterado pela Lei n?
6.787, de 26 de maio de 1980,
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DE C RE TA:

Art. 1~ Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a ceder, sob
o regime de arrendamento, imóveis ou parte deles, que estejam sob sua
jurisdição, por prazo a ser fixado, de conformidade com os interesses
da Aeronáutica.
Parágrafo único A cessão será efetivada mediante contrato em
que constarão, obrigatoriamente, as condições a serem estabelecidas
pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 2? A renda mensal dos aluguéis será recolhida ao Fundo Aeronáutico, na forma do disposto no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.252, de
22 de dezembro de 1972.
Art. 3? Ultimado o processo de cessão, o Ministério da Aeronáuti·
ca encaminhará ao Sarvíço do Patrimônio da União, para fins de anotação, cópias dos contratos outorgados.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardím de Mattos

DECRETO N? 84.906, DE 15 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Marinha em favor da Secretaria Geral da Marinha e do
Tribunal Marítimo, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.611.050.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha e do Tribunal Marítimo, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.611.050.000,00 (três bilhões, seiscentos e onze milhões
e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias índícadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrári~.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Ernane Gelvêes
,Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 16.7.80.

DECRETO N? 84.907, DE 15 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
93.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIr, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
93.500.000,00 (noventa e três milhões e quinhentos mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Cesar Cals
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 16.7.80.
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DECRETO N? 84.908, DE 15 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$ 300.000.000,00 para reforço de
dotaçlfo consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Se-'
cretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 300.000.000,00 {trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Àngelo Amaury Stábile
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

16.7.80.

DECRETO N? 84.909, DE 15 DE JULHO de 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 250.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência

ATOS DO PODER EXECUTIVO

57

da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço da dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto,
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições com contrário.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane aalvéas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 16.7.80.

DECRETO N? 84.910, DE 15 DE JULHO DE 1980
Regulamenta dispositivos da Lei n?
6.605, de 13 de dezembro de 1977, referentes aos Meios de Hospedagem de Turismo,
Restaurantes de Turismo e Acampamentos
Turísticos (CamjJings).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, inciso lII, da Constituição e tendo em vista o
disposto na Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de 1977,
DE CRE TA:
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. I? O presente Decreto regulamenta, para os fins da Lei n?
6.505, de 13 de dezembro de 1977, as atividades exercidas pelas empresas ou entidades que explorem ou administrem Meios de Hospedagem
de Turismo, Restaurantes de Turismo e Acampamentos Turisticos
(Campings)
Art. 2? Atendidas as disposições do artigo 8? deste Decreto"
consideram-se:
a) Meios de Hospedagem de Turismo - os empreendimentos ou estabelecimentos destinados a prestar serviços de hospedagem em aposentos mobiliados e equipados, alimentação e outros necessários aos
usuaríos:
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b) Restaurantes de Turismo - os estabelecimentos destinados à
prestação de serviços de alimentação e que, por suas condições de localização ou típícídade, possam ser considerados de interesse turístico;
c) Acampamentos Turísticos - as áreas especialmente preparadas
para a montagem de barracas e o estacionamento de reboques habitáveís (trailers), ou equipamento similar, dispondo, ainda, de instalações, equipamentos e serviços específicos para facilitar a permanência
dos usuários ao ar livre.
CAPÍTULO II
Do Registro
Art. 3~ Somente poderão explorar ou administrar Meios de Hospedagem de Turismo, Restaurantes de Turismo e Acampamentos
Turísticos, no País, empresas ou entidades registradas na Empresa
Brasileira de Turismo - EMBRATUR.
Parágrafo único A abertura de filiais é igualmente condicionada a
registro na EMBRATUR.
Art. 4~ O registro de que trata este Decreto é vedado a empresas
ou entidades;
I - que não possuam prévia autorização do Ministério da Fazenda na forma do disposto no artigo 7~ da Lei n? 5.768, de 20 de dezembro
de 1971, quando a ela sujeitas;
II - cujos objetivos sociais incluam a prestação de serviços incompatíveis com os objetivos da Politica Nacional de Turismo;
III - cuja denominação social seja idêntica ou semelhante à de Órgão Oficial de Turismo.
Art. 5~ O registro das empresas ou entidades de que trata este
Decreto está condicionado à comprovação do atendimento dos seguintes requisitos:
I - habilitação legal para funcionar, concedida pelos órgãos competentes;
II - condições técnico-operacionais, decorrentes da existência de
recursos humanos e materiais adequados aos serviços a serem prestados;
III - idoneidade financeira, comprovada pela realização do capital
adequado e referências bancárias.
Art. 6? Competirá ao Conselho Nacional de Turismo - CNTur,
por proposta da EMBRATUR, estabelecer as condições e requisitos para o registro de que trata este Capítulo.
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Parágrafo único As empresas ou entidades diretamente vinculadas a Órgãos Oficiais de Turismo e as entidades de direito público poderão ser submetidas a condícões e requisitos específicos para seu registro.
CAPÍTULO III
Da Classificação dos Empreendimentos
Art. 7? Competirá ao CNTur estabelecer, em regulamentos próprios relativos aos Meios de Hospedagem de Turismo, Restaurantes de
Turismo e Acampamentos Turísticos:
I - as definições dos tipos e categorias em que serão classificados os empreendimentos ou estabelecimentos;
n - as atividades e serviços que os diferentes tipos e categorias
de empreendimentos ou estabelecimentos prestarão, em caráter obrigatório, permissível ou exclusivo;
IH - os padrões comuns e diferenciados de conforto, serviços e
preços previstos para os tipos e categorias definidos;
IV - os requisitos exigidos para a manutenção dos padrões de
classificação e para a operação e funcionamento dos empreendimentos
ou estabelecimentos.
Art. 8? Serão classificados como Meios de Hospedagem de Turismo, Restaurantes de Turismo e Acampamentos Turísticos, os empreendimentos ou estabelecimentos que, após avaliação pela EMBRATUR,
se enquadrem nos tipos e categorias de conforto, serviços e preços, de
acordo com os padrões definidos pelo CNTur, por proposta da
EMBRATUR.
Parágrafo único Para os fins deste artigo estão sujeitos à avaliação pela EMBRATUR todos os meios de hospedagem, restaurantes e
acampamentos existentes ou que venham a existir no País.
Art. 9? A manutenção dos padrões de conforto, serviços e preços
.dos empreendimentos ou estabelecimentos classificados, será apurada
pela EMBRATUR mediante vistorias periódicas.
Art. 10 A EMBRATUR notificará os responsáveis pelos empreendimentos ou estabelecimentos, do tipo e categoria em que estes tiverem
sido classificados, bem como da manutenção ou alteração da classificação, fornecendo cópias dos dados que a tiverem Instruído.
§ I? Nas hipóteses deste artigo, os responsáveis poderão pedir à
EMBRATUR, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do recebimento
da notificação, que suspenda, provisoriamente, os efeitos da classificação, para a realização de obras ou melhorias que possibilitem enquadramento em melhor categoria.
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§ 2? Em igual prazo, contado a partir da data em que os responsáveis comunicarem à EMBRATUR a conclusão das obras e melhorias a
que se refere o § I? deste artigo, a EMBRATUR lhes notificará sua decisão.

CAPÍTULO IV
Dos Direitos e Obrigações
Art. 11 São direitos das empresas ou entidades registradas na
EMBRATUR, na forma deste Decreto:
I - o acesso aos incentivos, financiamentos ou outros benefícios,
observada a legislação de fomento ao turismo;
n - a menção, em qualquer promoção ou divulgação oficial, inclusive nas campanhas promocionais cooperativas promovidas pela
EMBRATUR, dos empreendimentos ou estabelecimentos classificados
que explorem ou administrem;
In - a utilização da expressão «turismo» ou de qualquer outra que
se refira a fins turísticos, nos estabelecimentos ou empreendimentos
classificados que explorem ou administrem, assim como em qualquer
promoção ou divulgação.
§ I? São prerrogativas exclusivas das empresas ou entidades registradas na EMBRATUR, na forma deste Decreto:
a) a exploração ou administração, no Pais, de Meios de Hospedagem de Turismo, Restaurantes de Turismo ou Acampamentos 'I'urístícos;
b) a utilização pelas empresas ou entidades responsáveis pela organização ou intermediação de serviços turísticos, dos empreendimentos
ou estabelecimentos classificados que explorem ou administrem;
c) a utilização de siglas, palavras, marcas ou expressões que se refiram à sua atividade e ao número de registro e classificação na
ÉMBRATUR.
.
§ 2? Quando as características de determinadas regiões assim o
exigirem ou em programas especiais de turismo social, religioso ou es-

tudantil, a EMBRATUR poderá estabelecer exceção ao disposto na
alínea b, do parágrafo anterior.
Art.12 São obrigações das empresas ou entidades registradas na
EMBRATUR, na forma deste Decreto:
I - cumprir os acordos e contratos de prestação de serviços
turísticos ajustados com os usuários e outras empresas ou entidades,
assim como executar os serviços oferecidos na qualidade, no preço e na
forma em que forem mencionados em qualquer promoção ou divulgação
realizada;
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11 - manter os padrões de conforto, serviços e preços previstos
nas normas gerais de classificação para o tipo e categoria dos empreendimentos ou estabelecimentos que explorem ou administrem, bem como
os demais requisitos exigidos neste Decreto e nos atos dele decorrentes;
.
III - mencionar ; utilizar-em qualquer forma· de divulgação e
promoção, o número de registro, os símbolos, expressões, classificação
e demais formas de identificação determinadas pela EMBRATUR, para
os empreendimentos ou estabelecimentos que explorem ou administrem;
IV - manter em sua sede, filiais e empreendimentos ou estabelecimentos, nos locais a serem determinados pela EMBRATUR, certificado de registro da empresa ou entidade e certificado de vistoria, placa
de identificação e livro de reclamações;
V - garantir às pessoas credenciadas pela EMBRATUR, livre
acesso às suas dependências e documentação inerente às suas atividades, para fins de avaliação, vistoria ou fiscalização;
VI - prestar informações e apresentar estatísticas, relatórios,
balanços, demonstrações financeiras e outros documentos inerentes ao
exercício de sua atividade e dos estabelecimentos que explorem ou administrem, no prazo e na forma determinados pela EMBRATUR;
VII - comunicar à EMBRATUR, previamente, mudança de endereço e paralisação temporária ou definitiva da empresa ou entidade, de
suas filiais e dos empreendimentos ou estabelecimentos que explorem
ou administrem;
VIII - apresentar à EMBRATUR os instrumentos que alterem
seus atos constitutivos ou sua administração, no prazo de 15 (quinze)
dias após o arquivamento na Junta Comercial ou averbação no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da sede e da filial, se for O caso;
IX - colocar em funcionamento no prazo de 90 (noventa) dias
contado da conclusão das obras, os empreendimentos ou estabelecimentos novos cujos projetos tenham sido aprovados pela EMBRATUR ou
outro órgão competente e enquadrados em qualquer dos tipos e categorias de classificação.
Parágrafo único A paralisação temporária a que se refere o inciso
VII deste artigo, não poderá exceder o prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da EMBRATUR.
Art. 13 As entidades ou empresas de que trata este Decreto são
diretamente responsáveis perante seus usuários por quaisquer serviços
que venham a prestar ou ajustar, mesmo aqueles executados por terceiros por elas selecionados ou contratados.
Parágrafo único Excetuam-se do disposto neste artigo os terceiros
cujas atividades e relações com usuários se encontrem regulamentadas
em normas específicas baixadas pelo Poder Executivo ou em atos delas
decorrentes.
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CAPÍTULO V
Da Fiscalização
Art. 14 Os poderes de fiscalização a que se refere o artigo 7? da
Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de 1977, serão exercidos sobre todas as
empresas ou entidades que estejam sujeitas às disposições deste Decreto ou dos atos dele decorrentes, inclusive as que se utilizem de qualquer das prerrogativas a que alude o parágrafo primeiro do artigo 11
deste Decreto.
Art. 15 A fiscalização terá por objetivos:
I - orientar as empresas ou entidades para o perfeito entendimento das normas que regem suas atividades;
II - verificar o cumprimento da legislação em vigor;
IH - proteger os usuários de .servicos turísticos, mediante apuração das reclamações que contenham a qualificação e a assinatura dos
reclamantes;
IV - zelar pelo cumprimento de contratos, ajustes e acordos;
V - verificar a manutenção dos padrões de classificação dos empreendimentos e estabelecimentos.
Art. 16 Será lavrado o competente auto, sempre que for verificada infração aos preceitos legais pertinentes ou o descumprimento. das
notificações expedidas pela EMBRATUR.
.
§ 1~ Quando o infrator se negar a assinar o auto de infração, ou
dificultar a fiscalização, o auto consignará o fato.
§ 2? Será garantido aos autuados o conhecimento de todas as pe-

ças do processo e o direito de defesa escrita.
CAPÍTULO VI
Das Penalidades e dos Recursos
Art. 17 A inobservância, pelo empreendimento ou estabelecimento classificado, dos padrões de conforto, serviços e preços de sua categoria importará em:
I - perda ou rebaixamento da classificação;
II - perda, no todo ou em parte, dos benefícios que houverem sido
concedidos à empresa ou entidade exploradora ou administradora do
estabelecimento ou empreendimento, em virtude da aprovação do respectivo projeto, ou de seu registro na EMBRATUR.
Parágrafo único A perda dos benefícios ou estímulos a que se refere o parágrafo terceiro, do art. 18, do Decreto-lei n? 1.439, de 30 de dezembro de 1975, com a redação que lhe foi dada pelo art. 4?, da Lei n?
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6.505, de 13 de dezembro de 1977, será aplicada, observado o disposto
na legislação pertinente e de acordo com o que dispuser o CNTur, nos
seguintes casos:
I - rebaixamento da classificação do empreendimento ou estabelecimento;
II - perda total da classificação do empreendimento ou estabelecimento, em razão da inobservância dos requisitos exigidos para a categoria mínima existente.
Art. 18 As penalidades a que se refere o artigo 5~, da Lei n~ 6.505,
de 13 de dezembro de 1977, serão aplicadas pela EMBRATUR, levandose em conta os seguintes fatores:
I - a menor ou maior gravidade da infração;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes.
§ 1~ Para os efeitos do inciso I serão considerados circunstâncias
de maior ou menor gravidade os prejuízos que a infração aéarretar aos
usuários e ao turismo nacional.
§ 2~ - Constituirão circunstâncias agravantes a reincidência genérica ou específica e, se não configurarem por si mesmo outras infrações,
a sonegação de informações e documentos e os obstáculos opostos à fiscalização.
Art. 19 As pessoas físicas que infrinjam as disposições deste Decreto e dos atos dele decorrentes ou contribuam para a prática de ato
punível ficam sujeitas à penalidade do inciso II, do artigo 5~, da Lei
n~ 6.505, de 13 de dezembro de 1977.
Art. 20 Das decisões da EMBRATUR, caberá pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o interessado tomar ciência da decisão.
§ 1~ Do indeferimento do pedido de reconsideração caberá recurso
ao CNTur, com efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da ciência da decisão.
§ 2~ Da aplicação de multa igualou superior a 100 (cem) ORTNs
haverá recurso «ex offícío» ao CNTur, com efeito suspensivo.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais
Art. 21 Aprovadas as normas gerais de classificação pelo CNTur,
a EMBRATUR estabelecerá o prazo e a forma nos quais as empresas
ou entidades que explorem ou administrem quaisquer meios de hospedagens, restaurantes e acampamentos requererão a avaliação destes,
para fins de enquadramento.
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Art. 22 O CNfI'ur e.a EMBRATUR no âmbito de suas respectivas
competências baixarão os atos normativos complementares necessários
à execução deste Decreto.
Art. 23 Para os efeitos deste Decreto, observar-se-ão, no que concerne à Classificação dos Meios de Hospedagem de Turismo, as disposições do «Regulamento Geral de Classificação dos Meios de Hospedagem Brasileiros» baixado pela Resolução n? 1.118, de 23 de outubro de
1978, do CNTur, e dos atos que o modifiquem.
Art. 24 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Marcos José Marques

DECRETO N? 84.911, DE 15 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Sociel.íeta favor da. Central de
Medicsmentos Yo crédito suplementar no
llãlor de Cr$ 241.500.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social.em favor da Central de Medicamentos, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 241.500.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessáriso à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulaç-ão parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II desde Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Jair Soares
Delfim Netto

o anexo mencionado no

presente Decreto está publicado no

D.a. de 16.7.80.

DECRETO N? 84.912, DE 15 DE JULHO DE 1980
Aprova alteração introduzida no Estatuto da Petróleo Brasileiro S.A. - PE·
TROBRAs.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 8?
da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovadas as alterações introduzidas no artigo 5?
do Estatuto da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, conforme deliberação da sua Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 24 de março de 1980, o qual passa a ter a seguinte redação:
«Art. 5? O capital social é de Cr$ 90.572.147.769,60 (noventa bilhões, quinhentos e setenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil,
setecentos e sessenta e nove cruzeiros e sessenta centavos), dividido
em 37.738.394.904 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil novecentos e quatro), ações do
valor nominal de Cr$ 2,40 (dois cruzeiros e quarenta centavos), cada
uma, sendo 21.898.883.560 (vinte e um bilhões, oitocentos e noventa e
oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta)
ações ordinárias nominativas e 15.839.511.344 (quinze bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões, quinhentos e onze -mil, trezentos e quarenta
e quatro) ações preferenciais nominativas ou ao portador..
r
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas. as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 84.913, DE 15 DE JULHO DE 1980
Cria, -no Território Federal do Amapá,
o Parque Nacional do Cabo Orenee, com
os limites que especifica, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando de atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos termos do artigo 5?,
letra «a», da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DE C RE TA:
Art. I? Fica criado, no Território Federal do Amapá, o Parque
Nacional do Cabo Orange, com área estimada em 619.000 ha (seiscentos
e dezenove mil hectares), subordinado ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Agricultura.
Parágrafo único A área de que trata este artigo é constituída de
terras da União e está localizada nos Municípios de Calçoene e Oíapoque, enquadrada dentro das coordenadas geográficas latitude ~"26'
3"30' latitude Norte; longitude 51"09' - 51"35' - Lat. W - Gr. e compreendida dentro do seguinte perímetro:
Principia no ponto de demarcação do Parque Indígena Uaçá (marco
n? 1), segue pelo seu limite norte, até o marco n? 15 e,partindo deste, no
sentido sul, passa pelos marcos n?s 14, 13, 12, 11, 10 e 8,sendo este último localizado no rio Uaçá; continua no sentido oeste-leste por uma linha seca, com um comprimento de 15 km, até o rio Cassíporé: daí prossegue subindo o rio Cassiporé, pela sua margem direita, até a picada
que liga as localidades de Vila Velha a Cunani; segue, no rumo sul, numa distância aproximada de 45,0 km, até o rio Cunani, donde desce
acompanhando a sua margem esquerda até o oceano Atlântico; desse
ponto continua, através de uma linha seca, no sentido oeste-leste, até
10 km da costa no oceano Atlântico; segue a costa, numa faixa marítima' de 10 km de largura, passando pelos locais denominados Ponta do
Marrecal.iCabo Cassiporé, Ponta da Costa, até o Cabo Orange; daí sobe acompanhando a margem direita do rio U açá ate encontrar o ponto
inicial.
Art. 2? O Parque Nacional do Cabo Orange tem por finalidade
precípua a proteção da flora e da fauna e das belezas naturais existentes no local, ficando sujeito às disposições da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965 e do Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros,
aprovado pelo Decreto n? 84.017, de 21 de setembro de 1979.
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Art. 3~ O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92? da Repú-

blíca.

JOÃ'O FIGUEIREDO
Ángelo Amaury Stábile

DECRETO

N~

84.914, DE 16 DE JULHO DE 1980
Cria, no Território Federal do Amapá,
a Reserva Biológica do Lago Piretube, com
os limites que especifica, e dá outras pro-

viâéociee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando de atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 5~,
letra «a», da Lei n~ 4.771, de 15 de setembro de 1965, e artigo 5~, letra
«a» da Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1~ Fica criada, no Território Federal do Amapá, a Reserva
Biológica do Lago Piratuba, com área estimada em 395.000 ha (trezentos e noventa e cinco mil hectares), subordinada ao Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, Autarquia Federal vinculada
ao Ministério da Agricultura, compreendida dentro do seguinte perímetro;
Iniciando na foz do rio Araguarí no oceano Atlântico, sobe pela sua
margem esquerda até a localidade de Camaleões, término da picada que
liga essa localidade à terra firme; partindo daí, segue por uma linha seca de aproximadamente 17,0 km,com direção de 28° NW, até alcançar
o ponto extremo sul do 'lago Cumprido, continuando pela margem ocidental desse lago até o seu ponto extremo norte; daí, por uma linha seca de aproximadamente 7,0 km, com direção 14°, NE até a nascente
principal do igarapé Macarrí; descendo pela sua margem direita até a
foz no oceano Atlântico; 'daí, parte pela costa marítima, rumo geralleste, passando pelo canal Varador de Maracá até o meridiano 50°; deste
ponto, por um linha seca, seguindo rumo sul, desse meridiano, por uma
distância aproximadamente 14,0 km, até alcançar a margem direita do
rio Sucuriju; desse ponto, por uma linha seca de aproximadamente 11,0
km, no sentido oeste-leste, até alcançar novamente a costa do oceano
Atlântico, e por esta até o ponto inicial.
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Art. 2? A Reserva Biológica do Lago Piratuba tem por finalidade
precípua a proteção da flora e da fauna, sendo vedadas as atividades
de utilização, perseguição, caça, apanha ou introdução de espécies de
flora e fauna silvestres e domésticos, ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente.
Art. 3? A Reserva Biológica do Lago Piratuba ficará sujeita ao
regime especial do Código Florestal, instituído pelas Leis nss 4.771, de
15 de setembro de 1965 e 5.197, de 3 d" janeiro de 1967.
Art. 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.915, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre à Preeidêncie da República o crédito suplementar no valor de Cr$
42.620.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl; da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I?
ço Nacional
42.620.000,00
para reforço
ereto.

Fica aberto à Presidência da República, em favor do Servide Informações, o crédito suplementar no valor de Cr$
(quarenta e dois milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros),
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste De-

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e'92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Octávio Aguiar de Medeiros
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.7.80

DECRETO N? 84.916, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Orçamento da União, em tevor do Supremo Tribunal Federal, o crédito suplementar no valor de c-s
29.310.000,00, para reforço de doteçôee consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, 'da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? '6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Supremo Tribunal Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 29.310.000,00 (vinte e nove milhões, trezentos e
dez mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O.de 17.7.80.
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DECRETO N~ 84.917, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 500.000.000,00 para reforço de âoteeeo
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto., e no montante especificado..
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.7.80.

DECRETO N? 84.918, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda e ao
subanexo Trensterêncies a Estados, Distríto Federal e Municípios o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.9l.8.275.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas unidades, e ao subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, O crédito suplementar no valor de Cr$ 1.918.275.000,00
(um bilhão, novecentos e dezoito milhões e duzentos' e setenta e cinco
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotacão orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.7.80.

DECRETO N? 84.919, DE 16 DE JULHO DE 1980
Institui a Comissl1o Nacional do Ano
Internacional das Pessoas Deficientes.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DE C RE TA;
Art. l? É instituída, no Ministério da Educação e Cultura, a Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, para
planejar e coordenar, a nível nacional, os programas relativos ao «Ano
Internacional das Pessoas Deficientes», a ser celebrado em 1981, conforme Resolução n? 31/123, da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Art. 2? A Comissão de que trata o artigo anterior compor-se-á dos
seguintes membros;
I - dois representantes do Ministério da Educação e
Cultura;
II - dois representantes do Ministério da Previdência e
Assistência Social;

72

ATOS DO PODER EXECUTIVO

III - um representante do Ministério da Saúde;
IV - um representante do Ministério do Trabalho;
V - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
VI - um representante da Secretaria de Planejamento;
VlI' - um representante da Secretaria de Comunicação Social;
VIII - um representante de entidade não governamental de
reabilitação e educação de deficientes; e
IX - um representante de entidades não governamentais
interessadas na prevenção de acidentes no trabalho, no trãnsito
e domésticos.
Parágrafo único. Os membros da Comissão serão designados pelo
Ministro da Educação e Cultura, por indicação dos dirigentes dos respectivos órgãos ou entidades, um dos quais exercerá a presidência.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.920, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre à Justiça. do Trabalho em favor
de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar de CrI 1.022.396.000,00.
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item I1I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.022.396.000,00, (um bilhão, vinte e dois milhões, trezentos e noventa e
seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índícada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados do presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.7.80

DECRETO N? 84.921, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.221.200.000,00 para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Interior em favor de diversas
unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.221.200.000,00 (dois
bilhões, duzentos e vinte e um milhões e duzentos mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfjzn Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.7.80.
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DECRETO

N~

84.922, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 47.619.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
.confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~' da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 47.619.000,00 (quarenta e sete milhões,
seiscentos e dezenove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposções em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.7.80.

DECRETO

N~

84.923, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, em favor de diversas unidades,
o crédito suplementar no valor de Cr$
59.998.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
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69.998.000,00 (cinqüenta e nove milhões, novecentos e noventa e oito mil
cruzeiros), para reforço de dotações orcamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 169~ da Independência e 92? da Repúblíca,

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Marcos José Marques
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados

DECRETO

N~

110

D.O. de 17.7.80.

84.924, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor de diversas unidades o crédito suplementar no valor de Cr$
15.270.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orça.mento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
16.270.000,00 (quinze milhões, duzentos e setenta mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
. Brasília, 16 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da Repúblíca,

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.7.80.
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DECRETO N? 84.925, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
423.700.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o créditosuplementar no valor de Cr$ 423.700.000,00 (quatrocentos e vinte e três
milhões, setecentos mil cruzeiros), pare reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

17.7.80

DECRETO N? 84.926, DE 16 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$
5.480.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de ·1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor
da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o cré-
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dito suplementar no valor de Cr$ 5.480.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução. do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.7.80-

DECRETO N? 84.927, DE 17 DE JULHO DE 1980
Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Difusora São Paulo S.A., para
executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de São Paulo, Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a n , da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único da
Lei' n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada pelo Decretolei n? 236, de 18 de fevereiro de 1967, artigo l?, do Decreto n? 79.726, de
26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
42.326177.
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto n? 29.332, de 7 de março de 1951, publicado no Diário Oficial da
União de 21 subseqüente, à Rádio Difusora São Paulo S.A., para executar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Art. 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações - DENTEL, adotará providências no sentido de interromper.. Imediatamente,
os serviços objeto da concessão ora declarada perempta.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposicões em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúplica.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 84.928, DE 17 DE JULHO DE 1980
. Declara perempta 8 concessão outorgada â Rádio Tupi Socíedade Anônima,
atualmente denominada SIA Rádio Tupi,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens {televisão}, na cidade do
Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
a.da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único da
Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada pelo Decretolei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, e artigo I? do Decreto n? 79.726,
de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 59.706/77,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto n? 29.236, de 27 de janeiro de 1951, publicado no Diário Oficial da
União de 30 subseqüente, à Rádio Tupi Sociedade Anônima, atualmente denominada SI A Rádio Tupi, para executar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão).
Art. 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações - DENTEL, adotará providências no sentido de interromper, imediatamente,
os serviços objeto da concessão ora declarada perempta.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 84.929, DE 17 DE JULHO DE 1980
Declara perempta a concessão outorga·
da â Rádio Guarani Sociedade Anôníme,
atualmente denominada SIA, Rádio Guarani, para executar serviço de radiodifusão
de sons (9 imagens (televisão), na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
a, da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único da
Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962; com a redação dada pelo Decreto'
lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, e artigo I? do Decreto n? 79.726,
de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 96.075/77,
D E C RE TA:
Art. I? Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto n? 34.769, de 9 de dezembro de 1953, publicado no Diário Oficial
da União de 3 de fevereiro de 1954, à Rádio Guarani Sociedade Anônima, atualmente denominada SI A Rádio Guarani, para executar, na cio
dade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Art. 2? O Departamento Nacional de Telecomunicações - DEN·
TEL, adotará providências no sentido de interromper, imediatamente,
os serviços objeto da concessão ora declarada perempta.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbtíca.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 84.930, DE 17 DE JULHO DE 1980
Declara perempta a concessão outorgada â Rádio Clube de Pernambuco SIA, para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade do Recife,
Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, combinado com O artigo 8?, item XV, letra
a.da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único da
:éei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada pelo Decreto-
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lei n~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, e artigo 1~ do Decreto n~ 79.726,
de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 26.690/77,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto n~ 46.898, de 24 de setembro de 1969, publicado no Diário Oficial
da União de 10 de outubro do mesmo ano, à Rádio Clube de Pernambuco SI A, para executar, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Art. 2~ O Departamento Nacional de Telecomunicações - DENTEL, adotará providências no sentido de interromper, imediatamente,
os serviços objeto da concessão ora declarada perempta.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 169~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
.H. C. Mattos

DECRETO

N~

84.931, DE 17 DE JULHO DE 1980
Declara perempta 8. concessilo outorgada à Rádio Marajoara Sociedade Anônima.
para executar serviço de radiodifuS40 de
sons e imagens (televisilo), na cidade de
Belém, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV letra
a~da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único' da
Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada pelo Decretolei n~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, e artigo 1~ do Decreto n~ 79.726,
de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 76.323/77,
DECRE TA:
Art. 1~ Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto n? 698, de 16 de março de 1962, publicado no Diário Oficial da
União de 23 subseqüente, à Rádio Marajoara Sociedade Anônima para
executar, na cidade de Belém, Estado do Pará, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão).
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Art. 2~ O Departamento Nacional de Telecomunicações
DENTEL, adotará providências no sentido de interromper, imediatamente,
os serviços objeto da concessão ora declarada perempta.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

84.932, DE 17 DE JULHO DE 1980
Declara perempta a concessão outorgada li Ceará Rádio Clube S.A., para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, (televiséo), na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, combinado éom o artigo 8~, item XV, letra
a da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único da
Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de i962, com a redaêão dada pelo Decretolei n~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, e artigo 1~ do Decreto n~ 79.726,
de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 90.673177,
DE C RE TA;
Art. 1~ Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo
Decreto n~ 1.272, de 25 de junho de 1962, publicado no Diário Oficial da
União de 28 subseqüente, à Ceará Rádio Clube S.A., para executar, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão).
Art. 2~ O Departamento Nacional de Telecomunicações
DENTEL, adotará providências' no sentido de interromper,
imediatamente, os serviços objeto da concessão ora declarada
perempta.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publiçação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO

N~

84.933, DE 17 DE JULHO DE 1980
Declara perempta a concessão
outorgada à Rádio Televisão Piratini
Sociedade Anônima, para executar serviço
de reâicâiiueéa de sons e imagens
(televisão), na cidade de Porto Alegre.
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8~, item XV, letra
a da Constituição, e nos termos do artigo 67 e seu parágrafo único da
Lei n~.4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada pelo Decretolei n~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, e artigo 1~ do Decreto n~ 79.726,
de 26 de maio de 1977, e tendo em vista o que consta do ProcessoMC
n~ 46.718177,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo
Decreto n~ 46.901, de 24 de setembro de 1959, publicado no Diário
Oficial da União de 10 de outubro do mesmo ano, à Rádio Televisão
Piratini Sociedade Anônima, para executar, na cidade de Porto Alegre,
Estado do' Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão].
Art. 2~ O Departamento Nacional de Telecomunicações
DENTEL, adotará providências no sentido de interromper,
imediatamente, os serviços objeto da concessão ora declarada
perempta.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

84.934, DE 21 DE JULHO DE 1980
DiSPlJe sobre as atividades e serviços
das Agências de Turismo. regulamenta o
seu registro e funcionamento, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo Bl , inciso Ifl, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 3~ da Lei n~ 6.505, de 13 de dezembro de 1977,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Agências de Turismo
Art. I? Compreende-se por Agência de Turismo a sociedade que
tenha por objetivo social, exclusivamente, as atividades de turismo definidas neste Decreto.
Art. 2? Constitui atividade privativa das Agências de Turismo a
prestação de serviços consistentes em:
I - venda comissionada ou intermediação remunerada de passagens individuais ou coletivas, passeios, viagens e excursões;
11 - intermediação remunerada na reserva de acomodações;
111 - recepção, transferência e assistência especializadas ao turista ou viajante;
IV - operação de viagens e excursões, individuais ou coletivas,
compreendendo a organização, contratação e execução de programas,
roteiros e itinerários;
V - representação de empresas transportadoras, empresas de
hospedagem e outras prestadoras de serviços turísticos;
VI - divulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e
publicidade, dos serviços mencionados nos incisos anteriores.
§ I? Observado o disposto no presente Decreto, as Agências de
Turismo poderão prestar todos ou alguns dos serviços referidos neste
artigo.
§ 2? O disposto no inciso V deste artigo não se aplica ao representante exclusivo de empresa transportadora e de empresa hoteleira.
§ 3? O disposto neste artigo não exclui, nem prejudica, a venda de
passagens efetuada diretamente pelas empresas transportadoras, inclusive as de transporte aéreo.
Art. 3? Observada a legislação específica, as Agências de 'I'urismo poderão prestar, ainda, sem caráter privativo, os seguintes serviços:
I - obtenção e legalização de documentos para viajantes;
11 - reserva e venda, mediante comissionamento, de ingressos
para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outros;
IH - transporte turístico de superfície;
IV - desembaraço de bagagens, nas viagens e excursões de seus
clientes;
V - agenciamento de carga;
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VI - prestação de serviços para congressos, convenções, feiras e
eventos similares;

VII - operações de câmbio manual, observadas as instruções baixadas ': esse respeito pelo Banco Central do Brasil;
VIII - outros serviços que venham a ser especificados pelo Conselho Nacional de Turismo - CNTur.
Art. 4~ Conforme os serviços que estejam habilitadas a prestar, e
os requisitos para seu registro e funcionamento, as Agências de burismo classificam-se em duas categorias:
I ~ Agência de Viagens e Turismo;
II - Agência de Viagens.
§ l~ E privativa das Agências de Viagens e Turismo a prestação
dos serviços referidos no inciso IV, do artigo 2~, quando relativos a excursões do Brasil para o exterior.
§ 2~ O disposto no § 1~ não se aplica à operação de excursões rodoviárias, realizadas em maior parte no território nacional e apenas
complementadas em países limítrofes.
§ 3~ Em localidades onde não exista nenhuma Agência de Turismo registrada e em operação, a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR poderá autorizar, a titulo precário, a venda comissionada,
avulsa, em pequena escala e à vista. de passagens rodoviárias, ferroviárias, fluviais ou lacustres, por empresas não habilitadas na forma
do presente Decreto.
CAPÍTULO II
Registro e Funcionamento
Art. 5~ As Agências de Turismo só poderão funcionar no Pais
após serem registradas na EMBRATUR.
§ E A abertura de filiais é igualmente condicionada a registro na
EMBRATUR, equiparando-se à filial qualquer ponto de venda ou de
prestação dos serviços previstos neste Decreto ou nos atos dele decorrentes. § 2~ A EMBRATUR expedirá um certificado próprio para cada registro de empresa ou filial que conceder.
Art. 6~ O certificado de registro habilitará a empresa ou filial a
exercer, em todo o território nacional, as atividades correspondentes à
categoria em que estiver classificada.
Art. 7? E condição prévia para registro a comprovação, na forma
que vier a ser estabelecida pela EMBRATUR. do atendimento dos seguintes requisitos:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

85

I - capital integralizado no valor equivalente. no mínimo, a seis
mil (6.000) e a duas mil (2.000) Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacionaI - ORTNs, respectivamente, para Agências de Viagens e Turismo e para Agências de Viagens;
II - capacidade técnica e idoneidade moral da empresa e de seus
responsáveis;
III - idoneidade financeira e qualificação cadastral da empresa;
IV - instalações adequadas ao atendimento dos usuários, com
áreas exclusivamente destinadas à atividade;
V - comprovação de viabilidade do mercado na localidade pretendida.
Art. 8~ A capacidade técnica da empresa e de seus responsáveis
será aferida através de:
I - documento comprobatório de que ao menos um dos sócios ou
diretores responsáveis pela empresa, ou, se for o caso, gerente da filial,
possui mais de três (3) anos de experiência profissional no exercicio de
atividades ligadas ao turismo;
II - prova de que a empresa ou filial dispõe de informações técnicas e de consulta, relativas à atividade, e especialmente sobre:
a - meios de transporte e condições de hospedagem, alimentação e
recreação nos roteiros turísticos que operar e vender;
b - formalidades pertinentes à entrada, saída e permanência de
viajantes e turistas.
Art. 9~ A idoneidade moral dos responsáveis e a idoneidade financeira da empresa serão comprovadas mediante apresentação de
atestados e referências de natureza comercial e outras, em forma a ser
estabelecida pela EMBRATUR.
Art. 10 O registro de filiais será condicionado à comprovação, pela empresa requerente, da integralização de capital adicional, em valores equivalentes a um mil (1.000) e quatrocentos (400) ORTNs, respectivamente, por filial de Agência de Viagens e Turismo e de Agência de
Viagens.

Art. 11 Será facultada a instalação de Agências de Turismo em
meios de hospedagem e outros estabelecimentos e empreendimentos de
natureza turística.
Parágrafo único Mediante ajuste com os órgãos e entidades competentes, ou em casos excepcionais, a EMBRATUR poderá, a seu critério, permitir a prestação de serviços de reservas de transporte e hospedagem pelas Agências de Turismo, em instalações lacalizadaa em estações ou terminais de transporte de passageiros.
Art.12 É vedado o registro como Agência de Turismo a empresas:
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I
direta ou indiretamente vinculadas a Órgãos Oficiais de Turismo;
U
cujo objetivo social estabeleça serviços diversos dos privativos ou permissíveis para a categoria
qual pretendam registrar-se ou
incompatíveis com os objetivos da Política Nacional de Turismo;
UI - cuja denominação social seja idêntica ou semelhante à de outra já registrada, ou à de Órgão Oficial de Turismo;
Art. 13 São condições para funcionamento e manutenção do registro na categoria em que tiver sido classificada a Agência de Turismo:
I - o atendimento permanente às condições e requisitos estabelecídos neste Decreto, ou dele decorrentes;
U - a observância dos padrões de conforto, serviços e preços estabelecidos para a categoria;
lU - a apresentação, em tempo oportuno, de informações, estatísticas, relatórios, balanços e demonstrações financeiras, conforme
estabelecido pela EMBRATUR.

na

CAPÍTULO 1lI
Direitos e Obrigações
Art. 14 Constituem prerrogativas das Agências de Turismo registradas na EMBRATUR:
I - o exercício das atividades e a prestação dos serviços estabelecidos no frtigo 2~ deste Decreto;
11 - o recebimento de comissão ou qualquer outra forma de remuneração, pela intermediação de serviços turísticos;

lU - o uso, por extenso e abreviadamente, das denominações «Agência de Turismo», «Agência de Viagens», «Agências de Viagens e Turismo», ou qualquer outra similar que diga respeito ao exercício da atividade ou ,à exploração dos serviços a que se refere este Decreto;
IV - promover e divulgar as excursões, passeios e viagens que organizarem ou venderem, observado o disposto no inciso IV, do artigo
17;
V - habilitar-se à participação em campanhas promocionais cooperativas promovidas pela EMBRATUR, observadas as normas próprias;
VI - habilitar-se ao recebimento de incentivos e estímulos governamentais previstos na legislação em vigor;
VU - firmar convênio de co-participação e adotar outros sistemas
para a ação conjunta, com o objetivo de intensificar as correntes
turísticas e reduzir custas.
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Parágrafo único Compreende-se por comissão ou remuneração,
para fins do inciso II deste artigo, qualquer redução ou favorecimento
sobre os preços pagos pelos usuários, excluídos:
a - a retribuição às empresas responsáveis pela emissão e comercialização de cartões de crédito, com relação aos pagamentos feitos com
utilização dos mesmos;
b - o desconto permitido pelo Decreto-lei n~ 1.687, de 19 de dezembro de 1977, para efeito de recebimento de beneficios fiscais previstos
no mesmo;
c - reduções, abatimentos ou descontos decorrentes de programas
públicos de incentivos ao turismo interno e do exterior para o País.
Art. 16 As sociedades civis ou comerciais de qualquer finalidade
somente poderão oferecer a seus membros, associados, empregados ou
quaisquer terceiros interessados excursões e roteiros turísticos que forem organizados por agência de turismo habilitada.
§ 1~ Aplicam-se aos materiais para distribuição ou circulação, no
âmbito da sociedade interessada, as disposições do presente Decreto,
quanto à promoção e divulgação de serviços turísticos.
§ 2~ O disposto neste artigo não se aplica aos casos de fretamento
de veículo, para uso dos associados, mediante simples ressarcimento
das despesas realizadas.
Art. 16 Qualquer oferta ou divulgação de serviços turísticos pelas
Agências de Turismo expressarão, fielmente, as qualidades e as condições em que serão efetivamente prestados, especificando, com clareza:
I - os servicos oferecidos;
II - o preço total e as condições de pagamento e, quando houver,
as de financiamento;
III - as empresas e empreendimentos participantes do roteiro ou
excursão, com os respectivos números de registro e classificação na
EMBRATUR.
Parágrafo único As informações previstas neste artigo obrigarão
as Agências de Turismo e os prestadores de serviços turísticos constantes da oferta ou divulgação, entre si e perante os usuários.
Art. 17 São obrigações das Agências de Turismo:
I - cumprir, rigorosamente, os contratos e acordos de prestação de serviços turísticos com os usuários ou outras entidades turísticas;
II - exercer a atividade de acordo com as diretrizes estabelecidas. na Política Nacional de Turismo;
IH ~ conservar suas instalações em adequadas condições de atendimento ao usuário, assim como os padrões de conforto, serviços e preços estabelecidos neste Decreto e nos atos dele decorrentes;
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IV - mencionar, em qualquer forma impressa de promoção ou
divulgação de viagens e excursões:
a - quando destinadas ao exterior, o nome e número de registro de
Agência de Viagens e Turismo, responsável pela operação (artigo 2~, inciso IV); ,
b - em qualquer caso, os nomes e números de registro das Agências autorizadas a vendê-las ao público;
c - a categoria em que estiveram classificados os equipamentos e
serviços utilizados.
V - prestar ou apresentar, no prazo e na forma estabelecidos
pela EMBRATUR, as informações e documentos referentes ao exercício
de sua atividade;
VI - manter em suas instalações cópia da legislação turística
pertinente e, em local visível, cópia do certificado de registro;
VII - comunicar previamente à EMBRATUR eventuais mudanças de endereço e paralisações temporárias ou definitivas da atividade;
VIII - apresentar à EMBRATUR cópias dos instrumentos que alterarem os atos constitutivos das sociedades, no prazo de quinze (15) dias
após seu arquivamento no Registro de Comércio;
IX - entrar em funcionamento no prazo de' noventa (90) dias a
contar da data de concessão do registro.
Art. 18 Ressalvados os casos de comprovada força maior e a expressa responsabilidade concorrente de outras entidades, a agência organizadora e promotora do serviço turístico será sempre a principal
responsável pela sua prestação efetiva, pela sua liquidação junto aos
prestadores de serviços e pelo reembolso aos usuários pelos serviços
não prestados na forma e na extensão contratadas.
Parágrafo único As obrigações assumidas para execução de serviços turísticos que se realizarem, total ou parcialmente. no exterior serão de exclusiva responsabilidade da Agência de Viagens e Turismo e,
no caso previsto no § 2~, do artigo 4~, deste Decreto, da Agência de
Viagens e Turismo ou da Agência de Viagens, conforme o caso.
Art. 19 As Agências de Turismo são diretamente responsáveis pelos atos de seus prepostos, inclusive os praticados por terceiros por
elas contratados ou autorizados ainda que na condição de autônomos,
assim entendidas as pessoas físicas por elas credenciadas, tácita ou
expressamente.
Parágrafo único Nas relações com os usuarros ou em qualquer
forma de promoção de serviços turísticos, os autônomos indicarão.
sempre, e somente, o nome e o endereço comercial da Agência de 'I'urismo que os tiver credenciado.
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Art. 20 As Agências de Turismo só poderão receber de seus usuários, a título de pagamento antecipado, até vinte por cento (20%) do valor dos serviços ajustados.
§ 1? O recebimento antecipado de mais de vinte por cento (20%)
do valor dos serviços ajustados dependerá de autorização especial da
EMBRATUR.
§ 2? Considera-se pagamento antecipado, para fins deste artigo,
todo aquele efetuado com antecedência superior a sessenta (60) dias do
início da prestação dos serviços ajustados.
Art. 21 Quando permitidas, as remessas para o exterior, a título
de pagamento de serviços turísticos, somente serão autorizadas se efetuadas por Agência de Viagens e Turismo, ressalvado o caso previsto
no § 2? do artigo 4?, deste Decreto.

CAPÍTULO IV
Fiscalização, Penalidades e Recursos
Art. 22 É punível pela EMBRATUR com aplicação de penalidade
pecuniária prevista no inciso H do art. 27, sem prejuízo da interdição
do estabelecimento, prevista no inciso IV do mesmo artigo, e das sanções penais cabíveis, o exercício, por qualquer pessoa física ou jurfdíca, das atividades e serviços turísticos, sem observância do disposto
neste Decreto.
Parágrafo único A punibilidade prevista neste artigo abrange a
utilização, por extenso ou abreviadamente, das expressões «turismo»,
«viagens», «excursões» ou outras a elas equivalentes, delas derivadas
ou com elas compostas.
Art. 23 A EMBRATUR exercerá a fiscalização das atividades e
serviços das Agências de Turismo objetivando:
I - proteção ao usuário, exercida prioritariamente pelo atendimento e averiguação de reclamações;
H - orientação às empresas, para o perfeito atendimento das normas que regem suas atividades:
IH - verificação do cumprimento da legislação em vigor.
Parágrafo único Na conformidade do disposto no Código Brasileiro do Ar e normas complementares, a fiscalização, no que concerne à
legislação aeronáutica, será feita em colaboração com a EMBRATUR
pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 24 A apuração de infrações será iniciada mediante:
I - denúncia que relate os fatos a apurar, e que contenha a qua'Iifieação e a assinatura do denunciante;
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U - despacho do responsável pela fiscalização, determinando a
apuração de fato punível previsto na legislação em vigor;
lU - relatório de agente de fiscalização, dando conhecimento de irregularidade verificada.
Art. 26 . Para fins de controle e acompanhamento da atividade. os
agentes de fiscalização terão livre acesso a todas as dependências das
empresas ou entidades, estabelecimentos e equipamentos sujeitos à fiscalização da EMBRATUR.
Parágrafo único As empresas ou entidades a que se refere este artigo ficam obrígadas a prestar aos agentes da EMBRATUR todos os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas funções e a exibirlhes quaisquer documentos que digam respeito ao cumprimento das
normas legais referentes aos serviços objeto de fiscalização e acompanhamento.
Art. 26 O auto de infração será lavrado pelo agente de fiscalização sempre que ocorrer:
I - violação de dispositivos legais;
U - não cumprímento das notificações expedidas;
lU - resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 1~ Quando o responsável pela empresa se negar a assiná-lo, o
auto de infração consiguará o fato.
§ 2~ Serão garantidos às pessoas ou entidades interessadas o conhecimento de todas as peças do processo e o direito à apresentação da
defesa, por escrito, e dos documentos julgados pertinentes, no prazo de
16 (quinze) dias da data da autuação.
Art. 27 As infrações à Lei n~ 6.506, de 13 de dezembro de 1977. a
este Decreto e aos atos dele decorrentes, bem assim à legislação correlata em vigor, sujeitarão o infrator às seguintes penalidades, impostas
pelo Presidente da EMBRATUR:
I - advertência por escrito;
U - multa de valor equivalente ao de até quinhentas (600) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs);
lU - suspensão ou cancelamento do registro;
IV - interdição de instalação, estabelecimento, empreendimento
ou equipamento.
§ 1~ O Presidente da EMBRATUR poderá delegar ao Diretor de
Operações da EMBRATUR a competência para a aplicação das penalidades previstas neste artigo.
§ 2~ As penalidades previstas nos incisos U a IV deste artigo poderão ser aplicadas isolada Ou cumulativamente.
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§ 3? O valor das multas aplicadas será recolhido ao Tesouro Nacíonal, mediante guia.
§ 4? Aplicadas as penalidades referidas nos incisos UI e IV deste
artigo, a EMBRATUR oficiará às autoridades competentes, requisitando destas a adoção das medidas necessárias.
Art. 28 O CNTur estabelecerá os critérios para gradação das penalidades previstas no artigo 27, tendo em vista os seguintes fatores:
I - a natureza da infração;
11 - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
UI - os antecedentes do infrator;
IV - o prejuízo que a infração acarretar aos usuários, ao turismo,
à imagem do País, aos símbolos e à moeda nacionais.
Art. 29 Uma vez aplicada a pena de cancelamento de registro e
apuradas as responsabilidades respectivas, os titulares ou prepostos da
empresa, responsáveis pelo cometimento da falta, poderão ser impedidos, pelo prazo de cinco (05) anos, de exercer qualquer atividade ligada
ao turismo em território nacional.
Art. 30 Da decisão que impuser penalidade caberá:
I - pedido de reconsideração à Diretoria da EMBRATUR, no prazo de trinta (30) dias contados da data em que o interessado tomar ciência da penalidade;
U - recurso ao CNTur, no prazo de quinze (15) dias contados da
data em que o interessado tiver tido ciência do indeferimento do pedido
de reconsideração.
Parágrafo único. Os' recursos ao CNTur serão:
I - ex oiiicio, no caso de multa de valor superior a cem (100)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs);
II - voluntário, com efeito suspensivo, nos demais casos.

CAPiTULO V
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31 As Agências de Turismo registradas na EMBRATUR, anteriormente à vigência do presente Decreto, deverão comprovar, para
fins de habilitação ao registro nas categorias referidas nos incisos I e U
do artigo 4?:
I - a integralização de capital mínimo nos valores de um milhão,
trezentos e quarenta mil cruzeiros (Cr$ 1.340.000,00) é quatrocentos e
vinte mil cruzeiros (Cr$ 420.000,00) conforme desejem enquadrar-se, respectivamente, como Agência de Viagens e Turismo ou Agência de Viagens;
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H - a adequação de seus objetivos sociais, de forma a que possam
atender aos serviços permissíveis para a categoria na qual desejem
habilitar-se.
Art. 32 A comprovação de que trata o artigo anterior será feita no
prazo de noventa (90) dias a partir da entrada em vigor do presente Decreto, findo o qual não serão revalidados registros sem a comprovação
referida.
Art. 33 Para o exercicio dos poderes de acompanhamento e fiscalização das atividades turísticas que lhe são conferidas pela Lei n?
6.505, de 13 de dezembro de 1977, a EMBRATUR poderá delegar atribuições especificas a quaisquer órgãos e entidades da Administração
Pública.
Art. 34 A delegação a que se refere o artigo anterior poderá
abranger a competência para instauração e instrução de processo de registro e fiscalização, bem como a realização de diligências indispensáveis ao seu encaminhamento, mas não compreenderá poderes para decisão.
Art. 35 O CNTur e a EMBRATUR baixarão os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 36 Revogam-se o Decreto 73.845, de 14 de março de 1974, no
que diz respeito às Agências de Turismo reguladas pelo presente Decreto, e as disposições em contrário.
Art. 37 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camílo Penna

DECRETO N? 84.935, DE 21 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de âeeeproprieção pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, área de terra abrangida pela
bacia hidráulica e faixa seca do Açude
Público "ROSÃRIO", no Município de
Iguereci, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica declarado de utilidade pública, para efeito de
desapropriação pelo Departamento N acíonal de Obras Contra as Secas
- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, uma área de
terra titulada a diversos particulares, com aproximadamente 2.902,5000
(dois mil, novecentos e dois hectares e cinco mil centiares) abrangida
pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público «ROSÁRIO»,
localizada no Município de Iguaraci, no Estado de Pernambuco, assim
descrita na planta constante do Processo n? 00-80-03983-9'MI,
devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior:
a área de terras a ser desapropriada tem seu início no ponto O, situado
a 200 metros à jusante do MO do boqueirão localizado sobre o riacho do
Cedro, distante 18 km a leste da cidade de Afogados da Ingazeira e
cerca de 10 km ao norte de Iguarací, deste ponto, seguindo a direção
norte-sul numa linha paralela ao eixo do boqueirão segue a distância de
1.500 m até encontrar o ponto 1;·. neste, faz um ângulo interno de 158'
30' e segue a distância de 1.575 m até encontrar o ponto 2: neste, faz um
ângulo interno de 116' 30' e segue a distância de 850 m até encontrar o
ponto 3; neste, faz um ângulo interno de 309' 00' e segue a distância de
850 m até encontrar O ponto 4; neste, faz um ângulo interno de 158' 00'
e segue a distância de 1.050 m até encontrar o ponto 5; neste, faz um
ângulo interno de 106' 30' e segue a distância de 1.150 m até encontrar
o ponto 6; neste, faz um ângulo interno de 276' 00' e segue a distância
de 1.200 m até encontrar o ponto 7; neste, faz um ângulo interno de 130'
00' e segue a distância de 1.025 m até encontrar o ponto 8; neste, faz um
ângulo interno de 73' 00' e segue a distância de 875 m até encontrar o
ponto 9; neste, faz um ângulo interno de 309' 30' e segue a distância de
1.490 m até encontrar o ponto 10; neste, faz um ângulo interno de 98'
00' e segue a distância de 325 m até encontrar o ponto 11; neste, faz um
ângulo interno de 103' 00' e segue a distância de 1.475 m até encontrar
o ponto 12; neste, faz um ângulo interno de 121' 30' e segue a distância
de 1.140 m até encontrar O ponto 13; neste, faz um ângulo interno de
287' 00' e segue a distância de 450 m até encontrar o ponto 14; neste,
faz um ângulo interno de 120' 00' e segue a distância de 1.250 m até
encontrar o ponto 15; neste, faz um ângulo interno de 163' 00' e segue a
distância de 1.500 m até encontrar o ponto 16; neste, faz um ângulo
interno de 312' 00' e segue a distância de 2.525 m até encontrar o ponto
17; neste, faz um ângulo interno de 117' 00' e segue a distância de
1.450 m até encontrar o ponto 18; neste, faz um ângulo interno de 71'
00' e segue a distância de 2.000 m até encontrar o ponto 19; neste, faz
um ângulo interno de 268' 00' e segue a distância de 1.900 m até
encontrar o ponto 20, neste, faz um ângulo interno de 218' 00' e segue a
distância de 850 m até encontrar o ponto 21; neste, faz um ângulo
interno de 85' 00' e segue a distância de 550 m até encontrar o ponto 22;
neste, faz um ângulo interno de 258' 00' e segue a distância de 1.600 m
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até encontrar o ponto 23; neste, faz um ângulo interno de 160 0 00' e
segue a distância de 1.450 m até encontrar o ponto 24; neste, faz um
ângulo de 50· 00' e segue a distãncia de 1.425 m até encontrar o ponto
25; neste, faz um ângulo interno de 140· 00' e segue a distãncia de 3.750
m até encontrar o ponto 26; neste, faz um ângulo interno de 220· 00' e
segue a distância de 1.625 f i até encontrar o ponto 27; neste, faz um ângulo interno de 125°00' e segue a distância de 1.250m até encontrar o
ponto 28; neste. vaz um ângulo interno de 274°00' e segue a distância de
2.950 f i até encontrar o ponto 29; neste, faz um ângulo interno de
112°20' e segue a distância de 1.425 m até encontrar o ponto 30 = O inicial do polígono; neste, faz um ângulo interno de 100°00' na direção do
ponto 1 estando assim fechado o polígono.
Art. 2? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas fica
autorizado a promover e executar, com recursos do Programa de Aproveitamento de Recursos Hidricos do Nordeste - EM 010/CDE, a desapropriação de que trata este Decreto.
Art. 3? O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência, de
conformidade com o artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 .de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 84.936, DE 21 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de
linha de subtransmissão da Companhia de
Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
- CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que
consta do Processo MME n? 701.590/80,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
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faixa de 4,0 (quatro) metros de largura, tendo como eixo a linha de
subtransmissão, em 34,5 kV, a ser estabelecida entre a subestação de
Teresópolis e a subestação de propriedade da Companhia Estadual de
Águas e Esgoto - CEDAE, no Município de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, cujos projeto e planta de situação n? DEN 58.03.80-0342
foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas
e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 701.590/80.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para apassagemdalinhadesubtransmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia de
Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
CERJ, para o fim
indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa
concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de subtransmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio serviente, desde que .não haja outra
via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com "'a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática,
dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro - CERJ poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilízando
o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 84.937, DE 21 DE JULHO DE 1980
Fixa os preços mínimos básicos para
financiamento e/ou aquisição de sisa1.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição, e de acordo com o
disposto no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DE CRE TA:
Art. I? Fica assegurada a garantia de preços mmimos ao sisal,
nas Unidades da Federação mencionadas na tabela anexa, e
classificado de acordo com as referências ali contidas.
Parágrafo primeiro A garantia de que trata o presente artigó
ampara tanto a produção quanto a comercialização do sisal, podendo o
Ministro da Agricultura determinar, quando -julgar necessário, que seja
estendido o amparo à comercialização a outras Unidades da Federação
não citadas no presente Decreto.
Parágrafo segundo Mediante prévia autorização do Ministro da
Agricultura, a Comissão de Financiamento da Produção fica autorizada
a estender as operações de financiamento e aquisição aos subprodutos
e aos derivados oriundos do beneficiamento e!ou industtialização do
sisal cuja garantia é feita através deste dispositivo legal.
Parágrafo terceiro A garantia de que trata o presente artigo
poderá ser também complementada mediante a antecipação de recursos
de pré-comercialização PRÊ-EG F) exclusivamente a cooperativas de
produtores e Companhias Integradas de Desenvolvimento Agrícola (CIDAS) em operações com produtores de baixa renda.
Art. 2? Os preços mínimos para o sisal - estabelecidos em
função de classes, tipos. denominações comerciais e segundo as zonas
geoeconômicas - são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos
produtores ou às cooperativas de produtores. livres de quaisquer
deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e
da contribuição ao Instituto de Administração Financeira da
Previdência Social (IAPAS), atendidas as especificações de
classificação oficial vigentes.
Parágrafo primeiro Os níveis de preços correspondentes às
demais classes, tipos e denominações comerciais não especificadas
neste Decreto, serão estabelecidas em instruções a serem baixadas pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo segundo O Ministro da Agricultura poderá, quando
circunstâncias especiais de mercado exigirem, autorizar a Comissão de
Financiamento da Produção a alterar ou estabelecer especificações de
padronização e classificação diversas das vigentes, para o sísal, nas
operações de preços mínimos.
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Art. 3? Nos casos em que as condições de infra-estrutura armazenagem, classificação, beneficiamento, transporte e outros
serviços essenciais - estiverem impedindo a plena execução da
Política de Garantia de Preços Mínimos, bem como quando houver
necessidade de intervenção governamental no sentido de proteger
pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de
çomercialização, a Comissão de Financiamento da Produção poderá,
mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
I - conceder financiamentos ou estabelecer remuneração
especial para cooperativas e órgãos vinculados aos Governos
Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a
interiorizar e disseminar entre produtores as operações de
preços mínimos, mediante prestação de serviços de coleta,
preparação e outros afins;
II - descontar dos preços mínimos aprovados por este
Decreto, ou nas instruções baixadas pelo Ministro da
Agricultura, até o valor correspondente aos custos das
operações especiais de financiamento, compra ou prestação dos
serviços aludidos neste artigo.
Art. 4? A Comissão de Financiamento da Produção, mediante
prévia autorização do Ministro da Agricultura, poderá financiar as
despesas com a admissão no armazém, a guarda e conservação dos
produtos vinculados a operações de preços mínimos.
Art. 5? As demais instruções, necessárias à execução deste
Decreto, serão baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ãnlfelo Amaury Stábile

SISAL
SAFRA 1980/81
FIBRA BRUTA, SECA E SOLTA, CLASSE LONGO
TIPO 3
CRS/1 KG
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Classificação de acordo com a Portaria n? 211, de 22.04.75,
do Ministério da Agricultura
Zona Geoeconômica

Unidades da Federação
Única

Alagoas
Bahia
Ceará
Paraíba
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Sergipe

,

.
.
.
.
.
.
.

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

DECRETO N? 84.938, DE 21 DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração, da Faculdade de Administração São José, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com O artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 587/80, conforme consta do Processo
n? 687177 a 6954178-CFE e 223.696/80 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, habilitação em Administração Hospitalar, a ser ministrado pela
Faculdade de Administração São José, mantida pela Sociedade de Educação e Assistência de Realengo, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 84.939, DE 21 DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Arquitetura e Urbanismo da União das Eeculdades Francanas de Franca, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o. Parecer
do Conselho Federal de Educação n? 631/80, conforme consta do Processo n? 2693179 - CFE e 223.200/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Arquitetura
e Urbanismo a ser ministrado pela União das Faculdades Francanas,
mantida pela Associação Cultural e Educacional de Franca, com sede
. na cidade de Franca, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 84.940, DE 22 DE JULHO DE 1980
Dispensa a licitação para a alienação
das terras devolutas da União que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista os arts.
126, § 2?, letra b, 143 e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DE CR E TA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN-CRA, autorizado
a dispensar o processo de licitação na alienação dos lotes abaixo mencionados:
I - Lote de 26,0000 ha, da Gleba Caracarai, situado no Municipio de Caracarai, Território Federal de Roraima, ocupado por Fran-

100

ATOS DO PODER EXECUTIVO

da Silva Araújo, C.I. n~ 12995-SSP/RR, conforme consta do processo INCRA/CDTD/ AM-RR/N~ 309174;
U - Lote de 45,0000 ha, da Gleba Ribeirão, situado no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, ocupado por Júlio Bispo de
Figueiredo, CPF n~ 208355901-00, conforme consta do processo
INCRA/CR-13/N~ 2370175;
UI - Lote de 450,0000 ha, da Gleba C-I, situado no Município
de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Aldeydes
Pereira da Silva, CPF n~ 020752102/68, conforme consta do processo
INCRA/PFRRIN~ 415176;
IV - Lote de 1.745,0000 ha, da Gleba Amajary, situado. no
Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima,' ocupado por
Antonio Menezes da Silva, CPF n~ 007235842, conforme consta do processo INCRA/PFRR/N~ 434176;
V - Lote n~ 24, da Gleba 01, 1~ Etapa, do Loteamento Todos
os Santos, com 403,9222 ha, situado no Município de Miracema do Norte, Estado de Goiás, ocupado por Antonio de Deus Soares, CPF n?
091300981/49, conforme consta do processo INCRA/PFA/N~ 1.097176;
VI - Lote de 1.600,0000 ha, de Gleba Amajary situado no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por
Emídio Pinheiro, CPF n~ 008007242/91, conforme consta do processo
INCRA/PFRR/N~ 592176;
VU - Lote n~ 16, da Gleba 02, fl. 01, do Loteamento Todos os
Santos, com 246,9269 ha, situado no Município de Miracema do Norte,
Estado de Goiás, ocupado por Luiz Carneiro, CPF n~ 061193601/15,
conforme consta do processo INCRA/PF A/N~ 1.130176;
VIU - Lote n? 17, do Loteamento Santa Helena, 2~ Etapa, com
205,1289 ha, situado no Município de Dueré, Estado de Goiás, ocupado
por Pedro Celestino da Silva, CPF n~ 081401461/53, conforme consta do
processo INCRA/PF A/N~ 826176;

CISCO

IX - Lote n~ 09, da Gleba 03, 2~ Etapa, fls. A/B, do Loteamento São Valério, com 284,5741 ha, situado no Município de Peixe,
Estado de Goiás, ocupado por Calisto Gomes da Silva, CPF número
09967-7881/00 conforme consta do processo INCRA/PFG/N~ 665/77;
X - Lote de 150,0000 ha, da Gleba Maicuru, situado no Município de Alenquer, Estado do Pará, ocupado por Domingos Marques
da Silva, CPF n~ 098936872/68, conforme consta do processo INCRA/PF /SANTAREM/N~ 2.347177;
XI -

Lote

n~

07, do Loteamento Boa Esperança,

2~

Etapa,

com 953,4737 h a, situado no Município de Dueré, Estado de Goiás, ocu-

pado por J acob Franco da Silva, CPF n? 018063431/34, conforme consta
do processo INCRA/PFG/N? 857177;
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XII - Lote de 525,0000 h a, da Gleba Conceição, situado no Município de Guajará Mirim, Território Federal de Rondônia ocupado por
João Lopes Bezerra, CPF n~ 045078432/00, conforme consta do processo
INCRA/CR-14/T(9)DF N? 0233177;
XIII - Lote de 1.362,0000 ha, da Gleba Ereu, situado no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Antonio Coelho de Santana, CPF n? 027850992/49, conforme consta do processo INCRA/PFRR/N~342178;
XIV - Lote de 504,0000 ha, da Gleba Ereu, situada no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Antonio Gonçalves dos Anjos, CPF n? 106346812/49, conforme consta do
processo INCRA/PFRR/N? 385178;
XV - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Bujaru, situado no Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará, ocupado por Cláudio Tavares Trindade, Certidão de Casamento - Registrô n~ 121, fls. 7
e v., do livro n~ 13, do Cartório de São Domingos do Capim - PA, conforme consta do Processo INCRA/PF PARAGOMINAS/N~ 2.530178;
XVI - Lote de 240,0000 h a, da Gleba Bujaru, situado no Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará, ocupado por Eulálio de Souza Maia, CPF n~ 099255622/87, conforme consta do processo
INCRA/PF PARAGOMINAS/N~,2.453178;
XVII - Lote de 240,0000 ha, da Gleba Ereu, situado no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por J acinto Wanderley, CPF n~ 078266302/82, conforme consta do Processo
INCRA/PFRR/N~444178;
XVIII - Lote de 2.000,0000 ha, da Gleba Ereu, situado no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por João
da Silva Carneiro, CPF n~ '020804862/68, conforme consta do processo
INCRA/PFRR/N~ 432178;
XIX - Lote de 900,0000 ha, da Gleba Ereu, situada no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por José
Barbosa da Silva, CPF n~ 027905302/97, conforme consta do processo
INCRA/PFRR/N~ 405178;
XX - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Bujaru, situado no Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará, ocupado por José
Cerqueira Filho, CPF n~ 093210712/53, conforme consta do processo INCRA/PF pARAGOMINAS/N~2.359178;
XXI - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Bujaru, situado no Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará, ocupado por Justino Corrêa dos Santos, CPF n~ 092327452/91, conforme consta do processo INCRA/PF P ARAGOMIN AS/N~2.203178;
XXII - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Bujaru, situado no Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará, ocupado por
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Manoel Teodorico dos Santos, Certidão de Casamento - Registro n?
166, fls. 54 V., do Livro 13, do Cartório de São Domingos do Capim PA, conforme consta do processo INCRA/PF PARAGOMINAS/N?
2.673178;
XXIII - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Buiaru, situado no Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará, ocupado por Maria Domingas Carreira das Neves, CPF n? 062355652/91 tlonforme consta do processo INCRA/PF PARAGOMINAS/N? 2.271178;
XXIV -Lote n? 15, da Gleba 02, do Loteamento Barreira da
Cruz, com 701,0000 ha, situado no Município de Cristalândia, Estado de
Goiás, ocupado por Artur Gomes, CPF n? 189551501172, conforme consta do processo INCRA/CR·04/PFG/N? 0780179;
XXV - Lote de 242,0000 ha, do Imóvel Canela, situado no Município de Porto Nacional, Estado de Goiás, ocupado por Benigno
Martins Azevedo, CPF n? 212205491/34, conforme consta do processo
INCRA/CR-04/PFG/N? 0799179;
.
XXVI - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Caracaranã situado no
Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por
Maria Paula dos Santos, CPF n? 112534792/91, conforme consta do processo INCRA/DTT/RR/CR·15/T(I)/N? 158179;
XXVII - Lote n? 30, do Loteamento Serrote - fls. A e B, com
249,5460 ha, situado no Município de Paraíso do Norte, Estado de
Goiás, ocupado por Aldenora da Mota e Silva, CPF n? 155606601/59,
conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0151/80;
XXVIII - Lote n? 184, do Loteamento Boa Esperança, 3~ Etapa,
fls. 2-A, com 503,5960 ha, situado no Município de Dueré Estado de
Goiás, ocupado por Domingos Lopes Glória, CPF n? 099728621/00 conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0147/80;
XXIX - Lote n? 68·B, do Loteamento Água Bonita, fls. 2,
505,5171 ha, situado no Município de Araguaçu, Estado de Goiás,
pado por Francisco Pereira da Fonseca, Certidão de Casamento gistro n? 390, fls. 123, do Livro n? 03, do Cartório de Araguaçu conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0209180;

com
ocuReGO,

XXX - Lote n? 65-E, do Loteamento Água Bonita, fls. 2, com
225,3948 ha, situado no Município de Araguaçu, Estado de Goiás, ocupado por José Amaro Montel, Certidão de Nascimento n? 6.083, fls. 89,
do Livro n? 07, do Cartório de Araguaçu - GO, conforme consta do
processo INCRA/CR·04/PFG/N? 0215180;
XXXI - Lote n? 28, do Loteamento Santo Antonio, com 240,9518
ha, situado no Município de Crístalãndía, Estado de Goiás, ocupado
por Maria da Anunciação Santana, CPF n? 234987901/10, conforme
consta do processo INCRA/CR·04/PFG/N? 0255180;
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XXXII - Lote n? 150, da Gleba 05, do Loteamento Marianópolis,
Etapa, com 275,1005 ha, situado no Município de Miracema do Norte, Estado de Goiás, ocupado por Otávio Alves Braga, Certidão de Casarnento - Registro n? 02, fls, 46, do livro n? 66, do Cartório de Barba·
çulândía - GO, conforme consta do processo INCRA/CR·04/PFG/N?
0145180;
XXXIII - Lote n? 126, do Loteamento Boa Esperança, 3~ Etapa,
fi. 1
com 296,1507 ha, situado no Municipio de Dueré, Estado de
Goiás, ocupado por Raimundo Lopes de Figueiredo, CPF n?
233643601/97, conforme consta do processo INCRA/CR·04/PFG/N?
0060180;
XXXIV - Lote n? 68, do Loteamento Água Bonita, fls. 2, com
193,9484 h a, situado no Município de Araguaçu, Estado de Goiás, ocupado por Ricardo Dias Lopes, C.I. n? 1189009 - SSP IGO, conforme
consta do processo INCRA/CR·04/PFG/N? 0195180;
.
XXXV - Lote de 100,0000 ha, da Gleba B·2, situado no Município de Boca do Acre, Estado do Amazonas, ocupado por Senhorio
nha Mamede de Lima, C.I. n? 055128 - SSPI AC, conforme 'consta do
processo INCRA/CR·15/T(4)DF/N? 083/80.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.'
Brasília, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
3~

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábíle
DECRETO

N~

84.941, DE 22 DE JULHO DE 1980
Altera a composiçlIo dos Conselhos
Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional.

O PRESIDENTE DA REPJJBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído nos Conselhos Deliberativos da Superintendênéia do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), da Superintendên·
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cia do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) e da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), um representante da Fundação Nacional do indio (FUNAI).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 84.942, DE 22 DE JULHO DE 1980
Fixa período bienal para ti realização
do Congresso Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição:
DE CRE TA:
Art. I? O Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a que se refere o Decreto n? 68.255, de 16 de fevereiro de 1971,
realizar-se-á de dois em dois anos.
Parágrafo único É mantido o Congresso previsto para o mês de
outubro de 1980, realizando-se em 1982 o primeiro subseqüente.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Geraldo A. Nogueira Miné
DECRETO N? 84.943, DE 22 DE JULHO DE 1980
Autoriza ti abertura de concurso de
provas e títulos para preenchimento ele
cargos iniciais da carreira do Ministério
Público Militar.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, inciso UI, da Constituição, e nos termos do § I? do
artigo 3? da Lei n? 1.341, de 30 de janeiro de 1951,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica o Procurador-Geral da Justiça Militar autorizado,
dentro do prazo de sessenta dias, após a publicação deste Decreto, a
baixar Instruções relativas à abertura de concurso de provas e títulos,
para preenchimento de cargos iniciais da carreira do Ministério Público
Militar.
Art. 2~ Deverão constar das Instruções:
a) os requisitos para a inscrição dos candidatos, nos termos
do artigo 3~, da Lei n~ 1.341, de 30 de janeiro de 1951;
b) o prazo para a inscrição no concurso, que não deverá ser
inferior a quarenta e cínco dias, a contar da publicação do Edital de abertura, no Diário Oficial da União;
c) as disciplinas de natureza jurídica exigidas para o concurso de provas e respectivos programas, sendo obrigatória a
inclusão de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar e Organização Judiciária Militar, como objeto de uma única prova
escrita;
d) o sistema de classificação dos candidatos, que será por
pontos de um a dez; e
e) () sistema de ponderação das médias, o qual abrangerá os
pontos das provas e dos títulos.
.
Art. 3~ Haverá uma prova escrita eliminatória, englobando as
matérias obrigatórias previstas na alínea c do artigo anterior, constando de dissertação, parecer ou quaisquer outras peças jurídicas, e de
questões objetivas, teóricas e práticas, dentre os pontos constantes do
programa.
• Art. 4~ Além da prova escrita, haverá prova oral, pública, a que
se submeterão os candidatos aprovados .na prova escrita, constando da
argüição de ponto sorteado, dentre os previamente divulgados.
Parágrafo único A prova oral será eliminatória e se dividirá em
três grupos:
a) Direito Penal Militar;
b) Direito Processual Penal Militar e Organização Judiciária Militar; e
c) Direito Constitucional e Direito Administrativo.
Art. 5~ Será considerado aprovado o candidato que obtiver cinco
pontos na prova escrita e cinco pontos em cada grupo de disciplinas
na prova oral.
Art. 6~ A prova de títulos será meramente classificatória, para os
candidatos aprovados nos termos do artigo anterior.
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Art. n A classificação final será obtida através de média ponderada das notas da prova escrita, da prova oral e da prova de títulos.
Parágrafo único A nota da prova oral resultará da média aritmética das notas atribuídas aos três grupos de que trata o parágrafo único
do artigo 4?
Art. 8? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 84.944, DE 22 DE JULHO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Administração, de Ciências e de Letras,
da Fundação do Ensino Superior da Região Centro-Sul, com sede em Cemeoue.
Rio Grànde do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o
artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em 'vlsta o Parecer
do Conselho Federal de Educação n? 511/80, conforme consta do
Processo 2888179-CFE e 221.403/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de
Administração, a ser ministrado pela Faculdade Camaquense de
Ciências Contábeis e Administrativas, e dos cursos de Ciências e de
Letras, licenciaturas de I? grau, a serem ministrados pela Faculdade de
Formação de Professores e Especialistas de Educação, mantidas pela
Fundação .de Ensino Superior da Região Centro-Sul, com sede na cidade
de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposjções em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 84.945, DE 22 DE JULHO DE 1980
Abre ao Orçamento da União, em favor dfi diversos Ori{ãos, créditos adicionais no valor de Cr$ 311.911.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização conrida
no artigo I? da Lei n? 6.806, de 7 de julho de 1980,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União aprovado pela Lei n?
6.730, de 3 de dezembro de 1979, créditos adicionais no valor de Cr$
311.911.000.000,00 (trezentos e onze bilhões novecentos e onze milhões
de cruzeiros), a saber:
I - Créditos suplementares no valor de Cr$ 284.911.000.000,00
(duzentos e oitenta e quatro bilhões, novecentos e onze milhões de
cruzeiros). utilizando os recursos indicados no item I, do artigo I?, para
reforço da programação autorizada no artigo 2?, ambos da Lei n? 6.806,
de 7 de julho de 1980, na forma especificada no Anexo I deste Decreto.
II - Créditos especiais no valor de Cr$ 27.000.000.900,00 (vinte e
sete bilhões de cruzeiros), utilizando os recursos indicados no item H,
do artigo I?, para aplicação na programação autorizada no artigo 3?,
ambos da Lei n? 6.806, de 7 de julho de 1980, na forma especificada no
Anexo II deste Decreto.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblcia.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 23.7 ..80.

DECRETO N? 84.946, DE 22 DE JULHO DE 1980
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.683.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do
Gabinete da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.683.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária
indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 24.7.80.

DECRETO N? 84.947, DE 22 DE JULHO DE 1980
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
6.000.000,00 para reforço de dotação
coneignede no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do
Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO 'FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

24.7._~O.

DECRETO N? 84.948, DE 22 DE JULHO DE 1980
Abre ao Tribunal de Contas da União.
o crédito suplementar de Cr$ 298.822.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal de Contas daUnião o crédito suplementar no valor de 'Cr$ 298.822.000,00 (duzentos e noventa e oito mílhões,oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações
orcamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante específicado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.7.80
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DECRETO N? 84.949, DE 22 DE JULHO DE 1980
Abre à JustiçaMilit.ax.,'em favor do Suo
perior Tribunal Militar o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000,00 para retosço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Militar, em favor do Superior Tribunal Militar, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de julho de 1980; 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblcia.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 24.7:80.

DECRETO N? 84.950, DE 23 DE JULHO DE 1980
Aprova o Aditamento ao Plano Geral
de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, em 1981 (Decreto
n? 84.216, de 14 de novembro de 1979).

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da. atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 26, do Decreto n? 57.654, de 20 de
janeiro de 1966,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aprovado o Aditamento que introduz alterações, no
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
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Armadas, no ano de 1981, que com este baixa, assinado pelo Generalde-Exército José Ferraz da Rocha, Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúbl ica.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha

o anexo mencionado no

presente Decreto está publicado no D.O. de 24.7.80.

DECRETO N? 84.951, DE 23 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre o Centro de Documentação do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição qne lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 46 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
D E C RE

T~:

Art. 1? O Centro de Documentação do Exército, criado pelo Decreto n? 72.332, de 4 de junho de 1973, é o órgão incumbido de realizar
as atividades referentes à informática, heráldica e Histórico de Organizações Militares e Microfilmagem do Exército,
Art. 2? Fica transferida a subordinação do. Arquivo do Exército e
do Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias, do Centro de
Documentação do Exército para a Secretaria Geral do Exército.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
blica.

23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da RepúJOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 84.952, DE 23 DE JULHO DE 1980
Retifica enquadramento de servidor do
Ministério do Exército, e dá. outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item In, da Constituição em cumprimento de decisão
judicial, e tendo em vista o que consta do Processo DASP n? 8.514, de
1980,
DECRE TA:
Art. I? Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal
anexas ao Decreto n? 53.252, de 13 de dezembro de 1963, que aprovou o
enquadramento dos cargos e funções do antigo Quadro de Pessoal Parte Permanente - do então Ministério da Guerra, atual Ministério
do Exército, abrangidos pelo art. 19 da Lei n? 3.780, de 12 de julho de
1960, para o efeito de ser excluído 1 (um) cargo de Professor de Ensino
Secundário, EC-507.17.B, ocupado pelo funcionário Raimundo Valnir
Cavalcante Chagas, e de considerá-lo na situação funcional de Adjunto
de Professor Catedrático, cargo de que era ocupante" anteriormente àquele sistema, com os direitos e vantagens restabelecidos no art. 51 da
Lei n? 5.701, de 9 de setembro de 1971.
Art. 2? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no artigo
antecedente retroagem a 10 de setembro de 1971.
Art. 3? Este Decreto ent~ará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 84.953, DE 23 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e CuIo"
tura em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de ca
2.725.967.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de
Cr$2.725.967.000,OO (dois bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orça'
mentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 24.7.80.

DECRETO N? 84.954, DE 23 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Çr$ 89.380.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLIÇA, usando da atribuição que,lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberta ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 89.380.000,00 (oitenta e nove milhões,
trezentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O.de 24.7.80.

DECRETO N? 84.955, DE 23 DE JULHO DE 1980.
Abre à Justiça Eleitoral, em favor de
diversa.s unidades orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Cr$,285.939.000.00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
285.939.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e trinta e
nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

24.7.80.
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84.956, DE 23 DE JULHO DE 1980
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, em favor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e do Juizado de
Menores, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 38.930.000,00 para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Juizado
de Menores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 38.930.000,00 (trinta
e oito milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificad-os.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.7.80.

DECRETO N? 84.957, DE 23 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
tum, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$
11.723.830.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item H I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 11.723.830.000,00 (onze bilhões, setecentos e vinte e três milhões, oitocentos etrínta mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980; 159? da Independéncia e 92? da Rspú-'
blica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.7.80.

DECRETO N? 84.958, DE 23 DE JULHO DE 1980
Altera a localização de Organização
Militar no Ministério do Exército.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com o que propõe o Ministro do
Exército,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada a localização do Hospital de Guarnição de
Tabatinga (H Gu T) de Benjamin Constant - AM, para Tabatínga AM.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.959, DE 23 DE JULHO DE 1980
Altera a subordinação de Organizaç/Io
Militar no Ministério do Exército.

a PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, de conformidade com o
disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com o que propõe o Ministro do
Exército,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada a subordinação do Serviço Cinefotográfico
do Ministério do Exército (SCEx) da extinta Diretoria' de Comunicações (DCom) para a Diretoria de Telecomunicações (DTelecom).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.960, DE 23 DE JULHO DE 1980
Altera a euborâineçéo de Organização
Militar no Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com o que propõe o Ministro do
Exército,
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DECRETA:
Art. I? Fica alterada a subordinação do Serviço Rádio do Ministério do Exército (SRMEx) da extinta Diretoria de Comunicações
(DCom) para a Diretoria de Telecomunicações (DTelecom).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 84.961, DE 23 DE JULHO DE 1980
Altera a denominação e subordinação
de Organização Militar no Ministério do

Exercito.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com o que propõe o Ministro do
Exército.
DE CRE TA:
Art. I? Fica alterada a denominação do Parque e Depósito de Material de Comunicações (Pq DMCom) para Parque e Depósito de Material de Comunicações e de Eletrônica (Pq DMCEl, subordinando-o à
Diretoria de Material de Comunicações e de Eletrônica (DMCE).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 23 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 84.962, DE 23 DE JULHO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóvel rural situado no
Município de Dona Inês, Estado da Peretbe, compreendido na área prioritária de
reforma agrária, de que trata o Decreto n?
56.583, de 19 de julho de 1965, e cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto n? 82.884,
de 19 de dezembro de )97/3.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IIJ, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e dos Decretos-leis nf s 554, de 25 de abril de 1969, e 1.179, de 6 de
julho de 1971,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras «a», «b», «c» e «d», e 20, itens I e
V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do artigo 3~, letra «a»,
do Decreto-lei n? 1.179, de 6 de julho de 1971, o imóvel rural denominado «Fazenda Sítio», com a área de 1.820 ha, de propriedade de Joaquim
Cabral de Melo e situado no Município de Dona Inês, no Estado da Paraíba.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo limita-se ao
Norte, com terras de Joaquim Pinheiro, Antônio Rafael, João Neves,
José Luis, Etelvino França, Maria Delmira, João Justino, João Neves,
herdeiros do Dr. José Amâncio, Raimundo Idalino, João Paulino das
Neves, José Saraiva de Moura, Joaquim Alves Frazão, José Alves de
Morais, Pedro Lino Ferreira, herdeiros de Manoel Feliciano, Antonio
Idalino, Pedro Ferreira da Silva e Maria Lucia de Oliveira: ao Sul, com
terras de Domício Gondim Barreto, herdeiros de Benjamin Morais, herdeiros de Severino Romão, Francisco Tomás, João Francisco, João Abdias e com as margens do Rio Curimataú; a Leste, com terras de Pedro
Antonio de Lima, Pedro Ferreira e José Macena; ea Oeste, com terras
de Domício Gondim Barreto, Major Augusto Bezerra Cavalcanti e Antonio Epitácio.
Art. 2? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n"
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 3~ Ê ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do artigo 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.963, DE 25 DE JULHO DE 1980
Extingue Organização Militar no Ministério do Exército, e dá outras providêp·
das.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,

DE CRE TA:
Art. I? E extinta, a Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico
(DPET).
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 84.964, DE 25 DE JULHO DE 1980
Altera o Decreto n? 84.525, de 3 de
março de 1980, que dispõe sobre os Cargos
Privativos de Oficial-General do Exército
em tempo de paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, de acordo com o art. 46 do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e com o disposto na Lei
n? 6.144, de 29 de novembro de 1974,
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DECRETA:

Art. I? Seja suprimido na letra «en do art. I? do Decreto n?
84.525, de 3 de março de 1980, dentre os cargos privativos do posto de
General-de·Divisão Engenheiro Militar, o de Diretor de Pesquisa e Ensino Técnico.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasflia, 25 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 84.965, DE 28 DE JULHO DE 1980
Dá nova reâeçeo ao artigo I? do Decreto n? 84.761, de 28 de maio de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 605.487179,

Art. I? O artigo I? do Decreto n? 84.751, de 28 de maio de 1979 passa a ter a seguinte redação:
«Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa de
72 (setenta e dois) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em corrente contínua, ± 600 kV. interligando, pela denominada rota
sul, as subestações de Foz do, Iguaçu-Conversora e São RoqueConversora, respectivamente, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Ibiüna,
Estados do Paraná e São Paulo, cujos projeto e planta de situação n?
181229D foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Aguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Agua e Energia Elétrica, no Processo MME n? 605.487179».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO n? 84:966, DE 28 DE JULHO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra com benfeitorias, necessária li tormeceo do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ituperios, da Companhia Hidro Elétrica do 8110Francisco - CHESF, nos Estados de Pernambuco e Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
.confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 702.138176,
DE CRE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra Com benfeitorias, de propriedade particular no
total de 1.012,70 Km' (hum mil e doze quilômetros quadrados e setenta
hectômetros quadrados). necessária à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaparica, no Rio São Francisco, nos Municípios de
Petrolândia, Floresta, Itacuruba e Belém de São Francisco, no Estado
de ~ernambuco, e Abaré, Chorrochó, Rodelas e Glória, no Estado da
BahIa.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação número ITA-TOP-A-076, aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade,
do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 702.138176, e assim descrita:
- Começa no ponto 1 de coordenadas N = 9.004.400,00 m; E =
585.650,00 m, situado na poligonal da área desapropriada para o canteiro
de construção da Barragem e Usina de Itaparica, na cota 310 m (trezentos
e dez metros), segue por essa cota, pela margem esquerda por terras dos
Municípios de Petrolândía, Floresta, Itacuruba e Belém do São Francisco
no Estado de Pernambuco, até o ponto 2 de coordenadas N = 9.030.960,00
m; E "" 504.210,00 m, daí deflete -à esquerda com rumo 90'OO'NO e distância Lô.ôm onde atinge a curva de nível na cota 305 m (trezentos e cinco
metros), daí por díante.r a delimitação passa a ser feita por essa cota
até atingir as águas do Rio São Francisco nesse nível e com rumo
00°00'80 defletite à esquerda, cruzando o Rio São Francisco, onde na
margem direita, em terras do Muntcípío'de Abaré volta a encontrar a
cota 310,00 m, segue por essa cota por terras dos Municípios de Abaré,
Chorrochó, Rodelas e Glória, no Estado da Bahia e encontra o ponto 3
de coordenadas N = 8.997.600,00 m; E = 562.350,00 m, situado na poligonal da área desapropriada para o canteiro de construção das obras
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da Barragem e Usina de Itaparica, daí deflete à esquerda com rumo

06'24' e distância 3.200,00 m até encontrar o ponto 4 de coordenadas N
= 9.000.700,00 m; E = 563.700,00 m, na margem direita do Rio São
Francisco, desce o rio por essa margem até encontrar o ponto 5 de coor-

denadas N = 9.003.610,00 m; E = 576.490,00 m, dai deflete à esquerda
com rumo 73°22'NE e distância9.500,00 m até encontrar o ponto 5 de
coordenadas N = 9.006.320,00 m; E = 585.590,00 m , dai deflete à direita
com rumo 00°33' e distância 1.920,00 retorna ao ponto 1.

Art. 3? Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF a promover a desapropriação da referida área de terra
com benfeitorias, na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra com benfeitorias abrangida por este Decreto
Art. 4? - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da .República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 84.967, DE 28 DE JULHO DE 1980
Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 31, de 9 de agosto de
1973,0 Acordo Básico de Cooperação Técnica entre a República Federati;va do Brasil e a República Italiana, celebrado em Brasília, a 30 de
outubro de 1972;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca de
notificações, nos termos de seu Artigo X, a 30 de maio de 1980;
DECRETA:
Artigo I? O Acordo Básico de Cooperação Técnica, apenso por
cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
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Artigo 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de- julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro.

o acordo mencionado no presente Decreto está publicado no D.a. de 30.7.80.
DECRETO N? 84.968, DE 28 DE JULHO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Pinto Martins Ltda., para estabelecer uma eseecac de
radiodifusão sonora em onda média de âznbíto regional, na cidade de Camocim, Betedo do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 15.306/78 (Edital n? 99/78),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Pinto Martins Ltda.,
nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional, na cidade de Camocim, Estado do
Ceará.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
.

30.7.80.

As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.D. de
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DECRETO N? 84.969, DE 28 DE JULHO DE 1980
Amplia a área prioritária, para fins de
reforma agr'ária, assim declarada pelos Decretos n?s 69.411, de 22 de outubro de 1971,
e 78.422, de 16 de setembro de 1976, e prorroga o prazo de intervenção governamental.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem Os arts. 81, item lII, e 161, § 2?, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 43, e § 2?, alínea b, da Lei n? 4.504, de 30 de
novembro de 1964,
DE CRE TA:
Art. I? Fica ampliada a área prioritária, para fins de reforma
agrária, assim declarada pelos Decretos nss 69.411, de 22 de outubro de
1971, e 78.422, de 15 de setembro de 1976, acrescentando-se-Ihe os Municípios de Caxambú do Sul, Chapecó , Coronel Freitas, Quilombo, São
Lourenço do Oeste, Galvão, São Domingos, Abelardo Luz, Fachinal·
dos Guedes, Xaxim e Xanxerê, situados no Estado de Santa Catarina.
Art. 2? A ampliação da área prioritária permitirá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA alcançar, prefezencialmente, os seguintes objetivos:
I -

o condicionamento do uso da terra à sua função so-

cial;
II -

a constituição de até 6.000 (seis mil) unidades fami-

liares;

III - a organização de 6 (seis) cooperativas;
IV - a regularização fundiária da região;
Art. 3? Fica prorrogado por 5 (cinco) anos, a partir do seu término, O prazo de intervenção governamental de que trata o art. 3? do Decreto n? 69.411, de 22 de outubro de 1971, alterado pelo Decreto n? 78.422,
de 15 de setembro de 1976.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 84.970, DE 28 DE JULHO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóveis situados nos
Municípios de Xaxim, Kenxeté e Abelardo
Luz, no Estado de Santa Catarina, compreendidos na área prioritária de reforma
agrária, de que trata o Decreto n? 69.411,
de 22 de outubro de 1971, alterado pelos
Decretos n?s 78.422, de 15 de setembro de
1976, e 84.969, de 28 de julho de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-rei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, as áreas de terra, a seguir descritas, pertencentes a diversos proprietários e situadas nos Municípios
de Xaxím, Xanxerê e Abelardo Luz, no Estado de Santa Catarina:
a) área aproximada de 3.613,47 ha (três mil, seiscentos e treze hectares e quarenta e sete ares), situada no Município de Xaxim, Estado de
Santa Catarina, compreendida no seguinte perímetro: partindo-se do
M-01, localizado na margem esquerda do Rio Chapecó, dividindo terras
com a Fazenda do Marco, segue-se por linha reta e seca com o rumo SE
e uma distância aproximada de 6.600m, até encontrar o M-02; deste
marco, segue-se por linha seca, dividindo terras com a Reserva Indígena, até o M-08, com distâncias aproximadas e rumos seguintes: do M-02
ao M-03, com o rumo SO e uma distância aproximada de 900m; do M-03
ao M-04, com o rumo SO e uma distância aproximada de 1.280m; do
M-04 ao M-05, com o rumo NO e uma distância aproximada de 90m; do
M-05 ao M-06, com o rumo SO e uma distância aproximada de 85m; do
M-06 ao M-07, com o rumo NO e uma distância aproximada de 130m; do
M-07, com o rumo SO e uma dístãncía aproximada de 215m, chega-se ao
M-08, situado na margem direita de uma sanga sem nome e afluente do
Rio Guarani; deste marco, segue-se pela sanga abaixo, dividindo terras
com a Reserva Indígena, numa distância aproximada de 1.300Ill, até encontrar o Rio Guarani; dai, segue-se por este abaixo, ainda dividindo
-terras com a Reserva Indígena, numa distância aproximada de 7 AOOm,
até encontrar o Rio Chapecó; da barra do Rio Chapecó com o Rio Guarani, segue-se o Rio Chapecó acima, dividindo terras com o Município
de Quilombo e a Fazenda Santo Antônio do Lajeado Bonito, situada no
Município de São Domingos, numa distância aproximada de 18.000m,
até encontrar o M-Ol, ponto inicial da descrição deste perimetro;
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b) área aproximada de 2.937,64 ha (dois mil, novecentos e trinta e
sete hectares e sessenta e quatro ares), situada nos Municípios de Xanxerê e Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, compreendida no seguinte perimetro: partindo-se do M-76, localizado na lomba que divide
terras da Colônia Formigas e a Fazenda Alegre do Marco, ambas no
Município de Abelardo Luz, segue-se pela lomba divisória com rumo
Sudeste e Sudoeste, numa distância aproximada de 8.650m, até encontrar o M-200, localizado na margem esquerda do Rio Chapecozinho;
deste marco, segue-se o Rio Chapecozinho acima, dividindo terras com
a Fazenda Chapecozinho H, numa distância aproximada de 2.970m, até
encontrar o M-41, localizado na margem esquerda do Rio Chapecozinho
e a esquerda do Arroio Passo Liso, que faz barra com o Rio Chapecozinho; na barra do Rio Chapecozinho com o Arroio Passo Liso, segue-se o
Arroio Passo Liso acima, dividindo terras com a Reserva Indígena,
numa distância aproximada de 7.130m, até encontrar o M-52, localizado
na margem esquerda desse mesmo arroio deste marco, dividindo terras
com a Fazenda Alegre do Marco, sendo parte situada no Município de
Xanxerê e parte situada no Município de Abelardo Luz, segue-se por linha seca com distâncias aproximadas e rumos seguintes: do marco 52
ao marco 53, com rumo NE e uma distância aproximada de 65m; do
marco 53 ao marco 54, com rumo NE e uma distância aproximada de
34m; do marco 54 ao marco 55, com rumo SE e uma distância aproximada de 170m; do marco 55 ao marco 56, com rumo NE e uma distância
aproximada de 90m; do marco 56 ao marco 57, com rumo NE e uma distância aproximada de 380m; do marco 57 ao marco 58, com rumo SE e
uma distância aproximada de 380m; do marco 58 ao marco 59, com rumo SE e uma distância aproximada de 490m; do marco 59 ao marco 60,
com rumo SE e uma distância aproximada de480m;do marco 60 ao marco 61, com rumo SE e uma distância aproximada de 450m; do marco 61
ao marco 62, com rumo SE e uma distância aproximada de 430m; do
marco 62 ao marco 63, com rumo SE. e uma distância aproximada de
160m; do marco 63 ao marco 64, com rumo SE e uma distância aproximada de 95m; do marco 64 ao marco 65, com rumo SE e uma distância
aproximada de 60m; do marco 65 ao marco 66, com rumo SE e uma distância aproximada de 150m; do marco 66 ao marco 67, com rumo SE e
uma distância aproximada de 100m; do marco 67 ao marco 74, com rum" SE e uma distância aproximada de 2.285m; do marco 74 ao marco
75, com rumo NE e uma distância aproximada de 1.030m; do marco 75,
com rumo NE e uma distância aproximada de 385m, chega-se ao marco
76, ponto inicial da descricão deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto; a) os imóveis classificados Como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964 e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969;
b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos agríco-
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las, pertencentes aos ocupantes das áreas de terra referidas no artigo
anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Ê ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado o disposto na Lei n?
4.947, de 6 de abril de 1966, no art. 13, parágrafo único, do Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

DECRETO N? 84.971, DE 28 DE JULHO DE 1980
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona! situados nos 1t-lunicípios de Guarapari, Estado
do Espírito Santo, Salvador, Estado da
Bahia, Fortaleza. Estado do Ceará, Recife,
Estado de Pernambuco, Guarujá e 840 Vicente, Estado de SlIo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DE CRETA:
Art. I?

Ficam autorizados;
a] a adquirir o domínio útil;
1 - Elio Pennella, de nacionalidade italiana, da fração ideal de
1/24 -do terreno de marinha, constituído pelos Lotes n?s 10 e 11, situado
na .Rua « C», correspondente ao apartamento n? 205, Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n? 0783-03.310, de 1979;
2 - José Oubina Trigo e sua mulher Ramona Barreiro Corbacho,
ambos de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 1/71, 02 do terreno nacional interior, situado na Rua Visconde de São Lourenço n? 66,
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correspondente ao apartamento n~ 212, Município de Salvador, Estado
da Bahia, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n~ 0580-16.281, de 1979;
3 - Raymond Gordon J ohnson, de nacionalidade norte-americana,
das frações ideais de 0,00880 e de 0,00133 do terreno de acrescidos de
marinha, situado na Avenida Presidente Kennedy n~ 4.444, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n? 505 do Bloco "A" e à vaga
de estacionamento n~ 12,
Município de Fortaleza, Estado do Ceará,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n~
0380-07.328, de 1979;
4 - Francis Xavier Boyes, de nacionalidade norte-americana, da
fração ideal de 7250/316000 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua João Lira n~ 143, correspondente ao apartamento n~ 241,
Município de Recife, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n~ 0480-00237, de 1980;
5 - Eva Stefanie Sara Cassirer, de nacionalidade alemã, da fração ideal de 1/8 do terreno de marinha e acrescidos, situado na Avenida
Aquidaban ns 474, correspondente ao apartamento n~ 6, Município de
Fortaleza, Estado do Ceará, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n~ 0380-02.224, de 1980;
b] a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1 - Heinrich Wilhelm Bauer, de nacionalidade alemã, das fracões
ideais de 1,266811 % e de 0,355209% do terreno de marinha, situado na
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n~ 1.050, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n~ 132 e a 1 (uma) vaga na garagem, Município de Guarujá, Estado de São Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n~ 0880-51.646, de 1978;
2 - Eberhard Braunlich e sua mulher Margarete Braunlich, ambos
de nacionalidade alemã, da fração ideal de 0,7830% do terreno de marinha e acrescídos, situado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n~
1.844, correspondente ao apartamento n~ 92, Município de Guarujá, Estado de São Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda, sob o n~ 0880-39.779, de 1978;
3 - Antonio Oricchio e sua mulher Helena Triestina Formoso Oricchio, ambos de nacionalidade italiana, da fração ideal de 1/36 do terreno de marinha, situado na Avenida Antônio Rodrigues n~ 66, correspondente ao apartamento n~ 28, Município de São Vicente, Estado de
São Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n~ 0880-43.454, de 1977.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Rspública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 84.972, DE 28 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em categorias funcionais dos Grupos Ser,
viços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Superior e Outras Atividades de
Nível Médio, da Tabela Permanente da
Universidade Federal do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o dísposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta dos Processos DASP n?s 3.200, 10.639, 11.473, 16.273 e
16.274, de 1980,
DE CRE TA:
Art. I? São incluídos, na forma do anexo I, nas categorias funcionais de Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, códígo LT·SA-800, Médico, Farmacêutico, Técnico em Assuntos Educacionais e Técnico em Assuntos Culturais, do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior, código LT-NS-900 e Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos e Tecnologista do Grupo Outras Atividades de Nível Médio,
código LT·NM-I000, da Tabela Permanente da Universidade Federal do
Ceará, os empregos a serem providos por pessoal que se encontrava em
exercício na referida Universidade em 31 de outubro de 1974, e que se
habilitou em processo seletivo próprio, conforme relação nominal constante do anexo H deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal da Universidade Federal do Ceará
submeterá à assinatura da autoridade competente os atos de provimento decorrentes da aplicação deste Decreto.
Art. 3? A partir da publicação dos respectivos atos de provimento, cessará, automaticamente, o pagamento aos ocupantes dos empregos abrangidos por este Decreto, de quaisquer retribuições que, porventura, venham percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvado, apenas, o salário-família.
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Art. 4~ Os efeitos financeiros deste Decreto vigoram a partir da
data do exercício, de cada concorrente habilitado, no emprego em que
for provido, na forma do artigo .2?, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Ceará.
Art. 5~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 30.7.80.

DECRETO

N~

84.973, DE 29 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre a co-localização de Estações Ecológicas e Usina.s Nuclea.res.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, e
Considerando a necessidade de conservação do meio ambiente e
uso racional dos recursos naturais;
Considerando o imperativo de continuidade do Programa Nuclear
Brasileiro;
Considerando que os estudos necessários para localização e funcionamento de instalações nucleares incluem avaliações pormenorizadas
que fazem parte das atividades desenvolvidas em uma Estação Ecológica;

Considerando que a co-localização de uma Central Nuclear e de
uma Estação Ecológica permitirá estabelecer um excelente mecanismo
para acompanhamento preciso das características do meio ambiente,
DECRETA:
Art. 1? As Usinas Nucleares deverão ser localizadas em áreas delimitadas como estações ecológicas.

Art. 2~ O Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Interior ficam autorizados a promover as medidas indispensáveis ao cumprimento do disposto no artigo anterior.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1980; 159~ da Independência e 92? da Repúbl ica.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
Mário Andreazza
Danilo Venturini

DECRETO

N~

84.974, DE 30 DE JULHO DE 1980
Cria os Vice-Consulados do Brasil em
Santa Elena do Ueirén, Milegro e Puerto
Ordee, na Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 2~, § 1~, do Decreto n~ 71.534, de 12 de dezembro de
1972, com a redação dada pelo Decreto n~ 76.758, de 9 de dezembro de
1975
DE CRE TA:
Art. 1~ Ficam criados os Vice-Consulados do Brasil em Santa
Elena do Uairén, Milagre e Puerto Ordaz, na Venezuela.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO

N~

84.975, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Radiodifusão Assisense Ltde., na cidade de
São Francisco de Assis, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n~ 200.585/79,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica a Radiodifusão Assisense Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na .cídade de São Francisco
de Assis, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos
termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreton? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de
sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária,
pelo restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 1.045, de 21 de
novembro de 1975, publicada no Diário Oticialda União do dia 27 subseqüente,
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n? Uj45179.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 84.976, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Sociedade Rádio Integração Ltda., da cidade
de Restinga Seca. Estado do Rio Grande
do-Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 201.682/79,
DE C'R E TA:
Art. I? Fica a Sociedade Rádio Integração Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Restinga
Seca, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos termos
do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo
restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 958, de 14 de setembro de 1977, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 subseqüente.
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Parágrafo umco. As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria
MC n? 958/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor. na data de sua publicação,
revogadas as disposições em__ contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 84.977, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da
Fundação Cotrisel, na cidade de São Sepé,
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 200.251/79,
DECRETA:
Art. I? Pica a Fundação Cotrisel, executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Sepé, Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando,
em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo
estabelecido na Portaria MC n? 654, de 17 de julho de 1979, publicada
no Diário Oficial da União do dia 23 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n? 654/79.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO

N~

84.978, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potêncie da Rá·
âio Jaguari Ltda., na cidade de Jaguari,
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 200.584/79,
DE CRETA:
Art. 1~ Fica a Rádio Jaguari Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de J aguari, Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~
52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando,
em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo
estabelecido na Portaria MC n~ 548 de 15 de junho de 1977, publicada
no Diário Oficial da União do dia 21 subseqüente.
Parágrafo único
As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n~ 548/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980:
blica.

159~

da Independência e

92~

da Repú-

JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
DECRETO N? 84.979, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da pot~ncia da Rá·
dio Sananduva Ltda., na cidade de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 200.391179,
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Art. I? Fica a Rádio Sananduva Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sananduva, estado do
Rio Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos- termos do artigo 106 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em
conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 995 de 20 de setembro de 1977, publicada no
Diário Oficial da União do dia 26 subseqüente.
Parágrafo único
As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n? 995/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíça.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 84.980, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Rá·
âio Marcelino Ramos Ltda., na cidade de
Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 200.390/79,

DECRETA:
Art. I?
Fica a Rádio Marcelino Ramos Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande Sul, autorizada a aumentar, nos termos do
artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo
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restante do prazo estabelecido na Portaria MC n~ 1.082, de 2 de dezembro de 1975, publicada no Diário Oficial da União do dia 10 subseqüente.
Parágrafo único
As obrigações decorrentes desta Autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n~. 1.082175.
Art. 2~
Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980: 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO

N~

84.981, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Rádio Danúbio Azul Ltda., na cidade de Santa Izabel D'Oeste, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 201.608179,

e

DECRETA:
Art. 1~
Fica a Rádio Danúbio Azul Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Izabel
D'Oeste, Estado do Paraná, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação,
passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante
do prazo estabelecido na Portaria MC n~ 1.004, de 23 de setembro de
1977, publicada no Diário Oficial da União do dia 30 subseqüente.
Parágrafo único
As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
1.004/77.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 84.982, DE 30 DE JULHO DE 1980
Autoriza o aumento da potêncie da Rá·
dio Amorim Juventude Ltâe., na cidade de
Rondonópolis, Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 10.206/79,
DE CRE TA:
Art. I?
Fica a Rádio Amorim Juventude Ltda., executante do
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rondonópolia, Estado do Mato Grosso, autorizada a aumentar, nos termos do
artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 448, de 24 de maio de
1977, publicada no Diário Oficial da União do dia 31 subseqüente.
Parágrafo único
As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n? 448/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da Repúblíca.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 84.983, DE 30 DE JULHO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Deeenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.000.000.000,00 para reforco de dotacão consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRETA:
Art. 1~
Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú
.blica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvilas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estilo publicados no D.O. de 31.7.80.

DECRETO

N~

84.984, DE 30 DE JULHO DE 1980
Abre a Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidéneie da República
o crédito suplementar no valor de Cr,
375.693.000,00 para reforço de dotações ccnsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 376.693.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
'Ernene Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 31.7.80.

DECRETO N? 84.986, DÉ 30 DE JULHO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em tevor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 965.078.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orcamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I?
Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
966.078.000,00 (novecentos e cinqüenta e cinco milhões e setenta e oito
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulacão parcial da dotação orçamentária índícada no anexo II deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 30 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 31.7 .ao.

DECRETO N? 84.986, DÊ 31 DE JULHO DE 1980.
Cria, no Ministério da Aeronáutica, o
Hospital de Force Aérea do Galeão, e dá
outras provídêncies,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, incisos 111 e V, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 78, item I, do Decreto n? 60.521, de 31,de março
de 1967, alterado pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1979,
DE CRE TA;
Art. I?
Fica criado, no Ministério da Aeronáutica, o Hospital de
Força Aérea do Galeão (HFAG), competindo-lhe a assistência hospitalar médica e odontológica em nivel de até 4? Escalão Funcional de atendimento ao pessoal Militar e seus dependentes, no âmbito do Ministé·
rio da Aeronáutica.
Parágrafo único O HFAG é direta,mente subordinado à Diretoria
de Saúde.
Art. 2? O Diretor do HFAG é Brigadeiro ou Coronel do Quadro
de Oficiais Médicos da Aeronáutica da Ativa.
Art. 3? O Ministro da Aeronáutica, observados os efetivos estabelecidos na Lei n? 6.516, de 13 de março de 1978, baixará os atos necessários a:
I - criação e ativação do Núcleo do Hospital de Força Aérea do
Galeão (NHFAG) com a finalidade de promover as medidas para a implantação do HFAG; e
2 - ativação do HFAG. satisfeitas as condições para a sua operacão.
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Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délío Jardim de Mattos
DECRETO N? 84.987 DE 31 DE JULHO DE 1980
Altera o Decreto n? 84.399, de 16 de janeiro de 1980 que prorroga a data estabelecida para a vigência do interstício no posto
de I? Tenente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item lII, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? O artigo I? do Decreto n? 84.399, de 16 de janeiro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica prorrogada para I? de setembro de 1980 a data estabelecida no Art. 3? do Decreto n? 78.985, de 21 de dezembro de 1976, para a entrada em vigor da alteração do interstício no posto de 1~ Tenente, a que se refere o Art. 6? do Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de
1973 na redação dada pelo citado Decreto n? 78.985, de 1976."
Art 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Walter Pires
DECRETO

~?

84.988, DE 31 DE JULHO DE 1980
Acrescenta dispositivos no Regulamento da Ordem do Mérito Militar.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 81, item lII, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Acrescentar no Regulamento da Ordem do Mérito Militar,
aprovado pelo Decreto n? 77.913, de 24 de junho de 1976, e alterado pelo
Decreto n? 82.139, de 22 de agosto de 1978, ao Art. 34 os seguintes parágrafos:
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ú§ 3~ Os excluídos pelos motivos constantes deste artigo. ressal~
vado o disposto no § 4~, somente poderão ser readmitidos se. após absolvidos pelos Tribunais Superiores. sendo o caso, manifestarem SUa
vontade mediante requerimento e forem cortsiderados reabilitados por
um Conselho Especial de Justificação, nomeado pelo Conselho da Ordem do Mérito Militar, o qual decidirá, em última instância. sobre a
conveniência, ou não. da readmissão pleiteada.
§ 4~ Os que tiverem sido reformados. transferidos para a reserva,
demitidos ou postos em disponibilidade, por força de Atos Institucionais ou Complementares, poderão, igualmente, tendo sido anistiados na
forma da lei, ser readmitidos, por proposta de um dos membros do Conselho da Ordem do Mérito Militar ou quando manifestarem sua vontade
por meio de requerimento e. em qualquer caso. sua readmissão for cons i-.
derada conveniente. em última instância. pelo mencionado Conselho.»
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Walter Pires

DECRETO N? 84.989,DE I? DE AGOSTO DE 1980
Abre à Preeidéncie da República o crêdito suplementar no valor de Cr$
300.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, .em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para reforçç de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1? de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 5.8.80.

DECRETO N? 84.990, DEI? DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Políéia Federel; o
crédito suplementar no valor de Cr$
65.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
D E C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Policia Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários _à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada
no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 5:8.80.
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DECRETO N? 84.991, DE 4 DE AGOSTO DE 1980
Dispõe sobre a composição do Conselho de Desenvolvimento Social - CDS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Ministro da Justiça passa a integrar o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú
blica.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

DECRETO N? 84.992, DE 4 DE AGOSTO DE 1980
Prorroga o prazo de que trata. o Decreto n? 84.464, de 7 de fevereiro de 1980, para
a conclusão dos trabalhos destinados à revisão e retormuleçéo da legislação florestal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo fixado pelo Decreto n? 84.464, de 7 de fevereiro de 1980, para a conclusão
dos estudos visando à revisão, reformulação e consolidação da legislação florestal.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
ÃngeloAmaury Stábile
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DECRETO N? 84.993: DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Altera dispositivo do Decreto n?
75.911, de 26 de junho de 1975, que fixa a
lotação dos Adidos. e Adjuntos de Adidos
Militares junto às representações diplomáticas no exterior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição e em face do que dispõe o Decreto-lei n? 9.825, de 10 de setembro de 1946, e da Lei n? 437, de
16 de outubro de 1948,

Art. I? A letra «f". do artigo I? do Decreto n? 75.11n, de 26 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«f) Colômbia, Egito, Equador, Irã, Israel, México, Senegal e Iraque
- um oficial superior do Exército como Adido das Forças Armadas».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha
DECRETO N? 84.994 DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Abre sos Ministérios da Saúde e do
Trabalho o crédito suplementar no valor de
Cr$ 228.523.000,00, para reforço de doteções consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Saúde e do Trabalho, o crédito suplementar no valor de Cr$ 228.523.000,00 (duzentos e vinte e oito
milhões, quinhentos e vinte e três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíça.

JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Gelvêes
Murillo Macédo
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 6.8.80.

DECRETO N? 84.995, DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 993.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde em favor da Superintendência de Campanha de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz e
Fundação Serviços de Saúde Pública, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 993.000.000,00 (novecentos e noventa e três milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcíaldas dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto .de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvéas
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O de 6.8.80.
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DECRETO N? 84.996, DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Altera disposição do Decreto 74.685, de
14 de outubro de 1974, que cria a Comissão
Brasileira do Programa sobre o Homem e a
Biosfera, promovido pela UNESCO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item V, da Constituição,

DE C RE TA:
Art. I? Os artigos 3? e 5? dç Decreto n? 74.685, de 14 de outubro
de 1974, que cria no Ministério das Relações Exteriores a Comissão
Brasileira do Programa sobre o Homem e a Biosfera, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 3? Os membros da Comissão referidos nos itens I e VI do artigo 2?, bem como seus representantes alternos, serão designados pelo
Ministro das Relações Exteriores, mediante indicação dos titulares dos
órgãos a que pertencem, cabendo ao CNPq indicar as personalidades a
que alude o item VII do mesmo artigo».
«Art. 5? As despesas relativas a diárias e passagens efetuadas em
razão de participação de cada membro da Comissão em suas reuniões,
correrão por conta do órgão nela representado, cabendo ao Ministério
das Relações Exteriores propiciar o necessário apoio administrativo ao
funcionamento da Comissão».
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

DECRETO N? 84.997 DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Dispõe sobre a aplicação de recursos
atribuídos, no corrente exercício à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
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DE CRE TA:
Art. I? OS recursos destinados à Cia. de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM, nos termos do art. 13, item H, alínea d, inciso VH,
da Lei 4.452, de 5 de novembro de 1964, com a redação dada pelo art. 4?
do Decreto-lei n? 1.785, de 13 de maio de 1980, deverão ser aplicados, no
presente exercício, até o limite de 40% (qnarenta por cento), nos programas que a CPRM executar para o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), do Ministério das Minas e Energia, e no atendimento a despesas com pesquisas geológica e tecnológica, bem como no
apoio técnico ao referido órgão, de conformidade com o disposto no
item IV, do artigo 4? do Decreto-lei n? 764, de 15 de agosto de 1969.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua pnblicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da Repúblíça.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 84.998, DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento da habilitação em Artes Plásticas do curso de Liceuciatura em Educação Artística, da Faculdade de Filosofia, eiências e Letras de Penápolis, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de São Paulo n? 1483/79, conforme consta
do Processo n? 2430/73-CEE e 223.081/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Artes
Plásticas, do curso de Licenciatura em Educação Artistica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápol is, com sede na cidade de
Penápolís, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 84.999, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Abre eo Ministério da Fazenda e ao
subanexo Encargos Financeiros da União,
o crédito suplementar no valor de Cr$
842.763.000,00 para reforço de dotações ccnsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor da Secretaria Geral e ao subanexo Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Crs 842.763.000,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões, setecentos e sessenta e três mil cruzeiros), para reforço de dotações indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O de 7.8.80

DECRETO N? 85.000, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Cria Comissão Executiva do Programa
Especial de Apoio às Populações Pobres
das Zonas Canavieiras do Nordeste.

O PRESIDENTE DA .REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens Hf e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É criada a Comissão Executiva do Programa Especial de
Apoio às Populações Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste, vín-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

151

culada ao Ministério do Interior, através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com a finalidade de planejar,
coordenar e supervisionar a execução do mencionado Programa Especial, de acordo com os Decretos, n?s 84.677, de 30 de abril de 1980 e
83.436, de 10 de maio de 1979.
Art. 2? São atribuições da Comissão:
I - propor as diretrizes gerais e específicas, para a execução do
Programa;
11 - apreciar, aprovar e recomendar o financiamento de projetos
de apoio às populações pobres das zonas canavieiras do Nordeste;
III - propor a alocação de recursos do Orçamento da União, destinados ao Programa;
IV - promover a participação, no Programa, de órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, bem como representações da população objeto do Programa.
Art. 3? A Comissão de que trata este Decreto tem a seguinte composição:

I - um representante do Instituto de Planejamento Econômico e
Social (IPEA), da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
II - um representante do Instituto de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), do Ministério da Agricultura;
III - um representante do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA),
do Ministério da Indústria e do Comércio;
IV - um representante do Banco do Brasil S.A., do Ministério da
Fazenda;
V - um representante do Banco Nacional da Habitação (BNH), do
Ministério do Interior;
VI - um representante da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste
, (SUDENE), do Ministério do Interior, que a presidirá;
VII - um representante da Empresa Brasileira de AssistênciaTécnica e Extensão Rural (EMBRATER) do Ministério da Agricultura.
Art. 4? Os membros da Comissão, bem como os seus suplentes,
serão designados por Portaria do Ministro do Interior e indicados pelos
Ministérios aos quais as entidades mencionadas no artigo anterior estão vinculadas.
Art. 5? O Presidente da Comissão, ouvidos os demais membros,
aprovará as normas internas de funcionamento da Comissão.
Art. 6? A Comissão funcionará na sede da SUDENE, que lhe
prestará todo o apoio técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento.
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Art. 7? As despesas relativas a diárias e passagens efetnadas em
função das atribuições da Comissão correrão por conta de verba de administração, acompanhamento e apoio técnico do Programa, a ser alocada à Sudene.
Art. 8? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1980;
159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

Delfim Netto.

DECRETO N? 85.001, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concesslIo

outorgada à Rádio Clube de Conquista
Ltda., para executar serviço de reâioditusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a», da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23
de junho de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
66.155178,
DE C RE TA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 17 de janeiro de 1979, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 63.581, de 11 de novembro de 1968,
publicado no Diário Oficial da União de 14 subseqüente, à Rádio Clube
de Conquista Ltda., para executar, na cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.
§1? A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pelo
presente Decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n? 71.825, de 8 de
fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
DECRETO N? 85.002, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Sociedade de Feira de
Santana Limitada, para' executar serviço
de radiodifusão sonora em onda média de
émbito regional, na cidade de Feira de
Santana, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
«a», da Constituição, e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
65.490/78,
DE C RE TA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 8 de outubro de 1978, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 63.199, de 30 de agosto de 1968,
publicado no Diário Oficial da União de 2 'de setembro do mesmo ano, à
Rádio Sociedade de Feira de Santana Limitada, para executar, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
Parágrafo único
A execução do serviço público, cuja outorga é
renovada pelo presente Decreto, reger-se-á de conformidade com oCódigo Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n~
71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
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DECRETO

N~

85.003, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessáo à Rádio Cultural do
Araguaia Ltde., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de Jussara,
Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV, letra 8,
da Constituição, e tendo em vista o que consta do Proce.sso Me n?

6.129/78 (Edital n? 38/78),
DECRETA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Rádio Cultural do Araguaia
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Jussara,
Estado de Goiás.
Parágrafo único O Contrato decorrente desta. concessão obedecerá às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser -assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no

DECRETO

N~

D.a. de 8.8.80.

85.004, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessão à Sociedade Rádio
Evangélica Ltda., para estabelecer uma estaçilo de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lIl, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra "a", da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n~ 9.441/76 (Edital n~ 80176),
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DE CRE TA:
Art. 1~
Fica outorgada concessão à Sociedade Rádio Evangélica
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Corumbá, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de 8.8.80.

DECRETO

N~

85.005, DE 6 DE AGOSTO DE 1980
Regulamenta a Lei n? 6.684, de 3 de setembro de 1979, que dispõe sobre as profissões de Biólogo e Biomédico e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Biologia e Biomedicine, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 34 da Lei n~ 6.684, de 3 de setembro de 1979, e nos artigos
1~ e 2~, da Lei n~ 6.686, de 11 de setembro de 1979,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1~ O exercício das profissões de Biólogo e de Biomédico somente será permitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional de Biologia e Biomedicina da respectiva jurisdição.
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CAPÍTULO

n

Da Profisstlo de Biólogo
Art. 2? O exercício da profissão de Biólogo é privativo dos portadores de diploma:
I - devidamente registrado, de bacharelou licenciado em curso
de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidade Ou de licenciado em Ciências. com habilitação em Biologia,
expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida;
11 - expedido por instituições estrangeiras de ensino superior, regularizado na forma da lei, cujos cursos forem considerados equivalentes aos mencionados no inciso I.
Art. 3':' Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação especifica, o Biólogo poderá:
I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa cientifica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do
meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos;
II - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas,
fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas,
privadas ou do Poder Público, no âmbito de sua especialidade;
III - realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres,
de acordo com o curr'ículo efetivamente realizado.

CAPÍTULO In

Da Profissão do Biomédico
Art. 4~ O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos
portadores de diploma:
I - devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências Biológicas, modalidade médica;
11 - emitido por instituições estrangeiras de ensino superior, devidamente revalidado e registrado como equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior.
Art. 5? Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde, a nível
tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos.
Art. 6? Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação especifica, o Biomédico poderá:
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I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente;
II - realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação;
UI - atuar, sob supervisão médica, elI( serviços de hemoterapía,
de radiodiagnósticos, e de outros para os quais esteja legalmente habihtado;
IV - planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional.
Parágrafo único O exercício das atividades referidas nos incisos I
a IV deste artigo fica condicionado ao currículo efetivamente realizado,
que definirá a especialidade profissional.

CAPÍTULO IV

Dos Órgãos de Fiscalização
SEÇÃO I
Parte Geral
Art. 7? Os Conselhos Federal e Regionais de Biologia e Biomedi·
cina - CFBB/CRBB, criados pela Lei n? 6.684, de 3 de setembro de
1979, constituem, em seu conjunto. uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho.
Art. 8? A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das profissões de Biólogo e
de Biomédico.
Art. 9? Na composição do Conselho Federal e dos Conselhos Re·
gionais será observada a representação proporcional dos Biólogos
e dos Biomédicos.
Art. 10 Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e representação legal dos mesmos, facultandose-lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu Plenário, que lhes pareça inconveniente ou contrária aos iriteresses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério
do Trabalho, ou ao Conselho Federal, respectivamente.
Art. 11. Os membros dos Conselhos Federal e Regionais poderão
ser licenciados, por deliberação do Plenário, por motivo de doença ou
outro impedimento de força maior.
Art. 12 A substituição de qualquer membro, em suas faltas e imo
pedimentos, se fará pelo respectivo suplente, mediante convocação do
Presidente do Conselho.
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Art. 13 O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e
jurisdição em todo o Território Nacional e os Conselhos Regionais terão sede e foro nas Capitais dos Estados e dos Territórios, bem como
no Distrito Federal.

SEÇÃO II
Do Conselho Federal
Art. 14 O Conselho Federal será constituido de 10 (dez) membros
efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela forma estabelecida
neste Regulamento.
Parágrafo único O mandato dos membros do Conselho Federal será de 4 (quatro) anos.
Art. 15 Compete ao Conselho Federal:
I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o
seu Presidente e o Vice-Presidente, cabendo ao primeiro, além do voto
comum, o de qualidade;
II - indicar, dentre os seus membros, o Secretário e o Tesoureiro, a serem nomeados pelo Presidente;
IH - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto neste Regulamento e à fiscalização do
t:: .ercício profissional, adotando providências indispensáveis à realiza.;ão DOS objetivos institucionais;
IV - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em
todo tel.'":tório nacional;
V - organizar, propor instalação, orientar e inspecionar os
80nselhos Regionais, fixar-lhes jurisdição e examinar suas prestações
de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa e financeira ou à garantia da efetividade ou princípio da hierarquia institucional;
VI - elaborar e aprovar seu Regimento, ad referendum do Ministro do Trabalho;
VII - examinar e aprovar os Regimentos dos Conselhos Regionais, modificando o que se fizer necessário para assegurar unidade de
orientação e uniformidade de ação;
VIII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos
Regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente;
IX - apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos
Conselhos Regionais;
X - fixar o valor das anuidades, taxas, multas e emolumentos
devidos pelos profissionais e empresas aos Conselhos Regionais a que
estejam jurisdicionados;
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XI - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura
de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais;
XII - dispor, com a participação, de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética Profissional, 'funcionando como Conselho
Superior de Ética Profissional;
XIII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo
prestígio e bom nome dos que a exercem;
XIV - instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade
profissional;
XV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens
imóveis;
XVI - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas "8.
que esteja obrigado;
XVII - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de
suas .atividades:
XVIII - definir o limite de competência no exercício profissional,
conforme os currículos efetivamente realizados;
XIX - funcionar como órgão consultivo em matéria de Biologia e
Biomedicina;
XX - propor, por intermédio do Ministério do Trabalho, alterações da legislação relativa ao exercício da profissão de Biólogo e 'Biomédico;
XXI - fixar critérios para a elaboração das propostas orçamentárias;
XXII - elaborar sua prestação de contas e examinar as prestações de contas dos Conselhos Regionais, encaminhando-as ao Tribunal
de Contas;
XXIII - promover a realização de congressos e conferências sobre
o ensino, a profissão e a prática da Biologia e Biomedicina;
XXIV - deliberar sobre os casos omissos.
Art. 16 O Conselho Federal deverá reunir-se pelo menos uma vez
por mês.
Art. 17 O Conselho Federal deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros, exceto quanto às matérias de que tratam
os itens III, V, VII e XII do art. 15, que deverão ser aprovadas por 2/3
(dois terços) dos seus membros.
Art. 18 Constitui renda do Conselho Federal:
I - 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas, em cada Conselho Regional;
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II - legados, doações e subvenções;
111 - rendas patrimoniais.

SEÇÃOIII

Dos Conselhos Regionais
Art. 19. Os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina serão
constituídos de 10 (dez) membros efetivos e igual número de suplentes.
Parágrafo único O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será de 4 (quatro) aROS.
Art. 20 Compete aos Conselhos Regionais:
I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o
seu Presidente e o seu Vice- Presidente;
11 - indicar, dentre os seus membros, o Secretário e o Tesoureiro, a serem nomeados pelo Presidente;
III - elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo à aprovação do Conselho Federal;
IV - criar as Câmaras Especializadas, atendendo às condições
de maior eficiência da fiscalização estabelecida no presente Regulamento;
V - Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infraCão ao presente Regulamento e ao Código de Ética, enviados pelas Cãmaras Especializadas;
VI - agir, com a colaboração das Sociedades de Classe e das
Escolas ou Faculdades de Biologia, nos assuntos relacionados com o
presente Regulamento;
VII - deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns às duas ou mais modalidades;
VIII - julgar, decidir ou dirimir questões de atribuição ou competência das Câmaras Especializadas, quando não possuir o Conselho
Regional número suficiente de profissionais da mesma modalidade para
constituir a respectiva Câmara;
IX - expedir a Carteira de Identidade Profissional e o Cartão
de Identificação aos profissionais registrados, fazendo constar a modalidade do interessado, de acordo com o currículo efetivamente realizado;
X - organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos
profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos deste Regulamento, se
inscrevam para exercer atividades de Biologia ou Biomedicina na região;
XI - publicar relatórios de seus trabalhos e relações das firmas e profissionais registrados;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

161

XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito 40s que a exercem;
XIII - fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão, não seja de sua alçada;
XIV - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
XV - funcionar como Conselhos Regionais de Ética. conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos;
XVI - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas
neste Regulamento e em normas complementares do Conselho Federal;
XVII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao
aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício
profissional;
XVIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura
de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais;
XIX - autorizar o. Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens
imóveis;
XX - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes à sua
participação legal;
XXI - promover, perante o juízo competente, a cobrança das
importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e mul. tas, esgotados os meios de cobrança amigável;
XXII - emitir parecer conclusivo, sobre prestação de contas a
que esteja obrigado;
XXIII - publicar, anualmente, seu 'orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de
suas atividades;
XXIV - aprovar proposta orçamentária anual;
XXV - elaborar prestação de contas e encaminhá-la ao Conselho
Federal;
XXVI - zelar pela fiel observância dos princípios deontológicos e
dos fundamentos de disciplina da classe;
XXVII - impor sanções previstas neste Re~ulamento.
Art. 21

Constitui renda dos Conselhos Regionais:
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I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas;
II - legados, doações e subvenções;
IH - rendas patrimoniais.

SEÇÃO IV

Das Câmaras Especializadas
Art. 22 Os Conselhos Regionais funcionarão em Pleno e, para assuntos específicos, poderão ser organizados em Câmaras Especializadas correspondentes às modalidades resultantes dos desdobramentos
dos cursos de que trata o inciso I dos artigos 2? e 4? deste Regulamen~
to.
Parágrafo único As Câmaras Especializadas são órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de
fiscalização pertinentes às respectivas modalidades e às infrações do
Código de Ética.
Art. 23 São atribuições das Câmaras Especializadas:
I - julgar os casos de infração, no âmbito de sua competência
profissional específica;
II - julgar as infrações ao Código de Ética;
III - aplicar as penalidades e multas previstas;
IV - apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das
firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das
escolas ou faculdades na Região;
V - elaborar as normas para a fiscalização das respectivas modalidades;
VI - opinar sobre os assuntos de interesse comum a duas ou mais
modalidades, encaminhando-os ao Conselho Regional.
Art. 24 As Câmarasyspecializadas serão constituídas pelos Conselhos Regionais, desde que entre os Conselheiros Regionais haja um
mínimo de três de uma mesma modalidade.
CAPÍTULO V

Das Eleições e dos Mandatos
Art. 25 Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes
serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de um representante de
cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada para esse fim.
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§ I? O Colégio Eleitoral convocado para a composrçao do Conselho Federal reunir-se-á. preliminarmente. para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes. realizando as eleições vinte e
quatro horas após a sessão preliminar.
§ 2? Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das eleições dos Conselhos Federal e Regionais.
Art. 26 Os membros dos Conselhos Regionais e os respectivos suplentes serão eleitos pelo sistema de eleição direta. por intermédio de
voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos no Conselho, aplicando-se pena de multa, em importância não excedente do valor da anuidade, ao profissional que deixar de votar sem causa justificada.

Art. 27 Além das exigências constantes do artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho, o exercício do mandato de membro do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais e a respectiva eleição,
mesmo na condição de suplente, estarão sujeitos ao preenchimento das
seguintes condições:
I - cidadania brasileira;
II -" habilitação profissional na forma da legislação em vigor;
UI - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos;
IV - inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional;
V - inexistência de penalidade por infração ao Código de Ética.
Art. 28 A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho
Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de:
I - renúncia;
U - superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o
exercício da profissão;
III - condenação a pena superior II dois anos, em face de sentença
transitada em julgado;
IV - destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em face
de sentença transitada em julgado;

V - conduta incompatível com a dignidade do órgão ou por falta
de decoro;
VI - ausência, sem motivo justificado, a três sessões consecutivas
ou a seis intercaladas em cada ano.
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CAPÍTULO VI

Do Exercício Profissional
Art. 29 Para o exercício de qualquer das atividades relacionadas
nos arts. 2? e 4? deste Regulamento, em qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatícia. será exigida, como condição essencial,
a apresentação da Carteira Profissional emitida pelo respectivo Conselho.
Parágrafo único A inscrição em concurso público dependerá de
prévia apresentação da Carteira Profissional ou certidão do Conselho
Regional de que o profissional está no exercício de seus direitos.
Art. 30 É obrigatório o registro das empresas, cujas finalidades
estejam ligadas às Ciências Biológicas.
Art. 31 As firmas que se organizarem para executar serviços, relacionados com o presente Regulamento, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro no CRBB da jurisdição.
Parágrafo único O registro de firmas só será concedido se sua denominação for condizente com a finalidade a que se destina.
Art. 32 Deferida a inscrição, será fornecida ao Biólogo ou Biomédico Carteira de Identidade Profissional, em que serão feitas anotações
relativas à atividade do portador.
Art. 33 A inscrição do Biólogo ou Biomédico será efetuada no
Conselho Regional da jurisdição, de acordo com Resolução do Conselho
Federal.
§ I? Os registros serão feitos nas categorias de Biólogo e Biomédico e outras que vierem a ser criadas.
§ 2? O exercício simultâneo, temporário ou definitivo da profíssão, em área de jurisdição de dois ou mais Conselhos Regionais, submeterá o profissional de Biologia e de Biomedicina às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal.
Art. 34 Para se inscrever no Conselho Regional de sua jurisdição
o Biólogo ou o Biomédico deverá:
I - satisfazer as exigências da Lei n? 6.684, de 3 de setembro de
1979;
11 - não estar impedido de exercer a profissão;
In - gozar de boa reputação por sua conduta pública.
Parágrafo único O Conselho Federal disporá em Resolução sobre
os documentos necessários à inscrição.
Art. 35 Qualquer pessoa ou entidade poderá representar ao Conselho Regional contra a inscrição de Biólogo e Biomédico.
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Art. 36 Se o Conselho Regional indeferir o pedido de inscrição, o
candidato poderá recorrer ao Conselho Federal dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão.
CAPÍTULO VII

Das Anuidades, Taxas, Emolumentos e Multas
Art. 37 O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade do exercício da
profissão.
Parágrafo único A anuidade deverá ser paga até 31 de março de
cada ano, salvo a primeira, que será devida a partir do registro do profissional ou da empresa.
Art. 38 A inscrição do Biólogo ou Biomédico, o fornecimento de
Carteira de Identidade Profissional e certidões, bem como o recebimento de petições, estão sujeitos ao pagamento de anuidades, taxas e emolumentos.
Art. 39 O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa, assim escalonada:
a) de 10% (dez por cento), se o débito for pago nos seis meses seguintes ao do vencimento;
b) de 20% (vinte por cento), se pago nos seis meses subseqüentes;
c) de mais 10% (dez por cento) por ano de atraso, quando
ultrapassado esse prazo.
Art. 40 A falta do pagamento da multa no prazo de 30 (trinta)
dias da notificação da penalidade imposta acarretará a cobrança da
mesma por via executiva, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
CAPÍTULO VIII

Das Infrações
Art. 41 Constitui infração disciplinar:
I - transgredir preceito do Código de Ética Profissional;
II - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não registrados ou aos leigos;
III - violar sigilo profissional;
IV - praticar, no exercício da atividade profissional. ato que a
lei defina como crime ou contravenção;
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v - não cumprir. no prazo assinalado, determinação emanada
de órgãos ou autoridade do Conselho Regional, em matéria de competência deste, após regularmente notificado;
VI - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional, as
contribuições a que está obrigado;
VII - faltar a qualquer dever profissional prescrito neste Regulamento;
VIII - manter conduta incompatível com o exercício da profissão.
Parágrafo único As faltas serão apuradas levando-se em conta a
natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
CAPÍTULO IX
Das Penalidades
Art. 42 As penas disciplinares consistem em:
I - advertência;
II - repreensão;
III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade;
IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três)
anos;
v - cancelamento do registro profissional.
§ I? Salvo 08 casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação deste artigo, observadas
as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina no processo de julgamento das infrações.
§ 2? Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes
e agravantes e as conseqüências da infração.
§ 3? As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância própria, em ofício reservado, não se fazendo constar
dos assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência.
CAPÍTULO X

Dos Recursos
Art. 43 Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso,
com efeito suspensivo, à instância imediatamente superior:
a) voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão;
b) ex officio, nas hipóteses dos incisos IV e V do artigo anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da decisão.
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Art. 44 A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas
ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorridos 3 (três) anos, não for o débito resgatado.
Art. 45 Ê lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência da punição.
Art. 46 Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente,
por força de competência privativa, caberá recurso, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência, para o Ministro do Trabalho.
Art. 47 As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões.
Art. 48 A instância ministerial será última e definitiva nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício.

CAPÍTULO XI

Disposições Gerais
Art. 49 O mandato de membro da Diretoria dos Conselhos Federal e Regionais extinguir-se-á com o término do mandato de Conselheiro.
Art. 50 Os membros dos Conselhos Federal e Regionais de Biolo·
gia e Biomedicína farão jus a uma gratificação, por sessão a que comparecerem, na forma estabelecida pela Lei n? 5.708, de 4 de outubro de
1971, regulamentada pelo Decreto n? 69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. 51 Aos servidores dos Conselhos aplica-se o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar.
Art. 52 Os Conselhos estimularão, por todos os meios, inclusive
mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as .real izações de natureza cultural visando ao profissional
e à classe.
Art. 53 As denúncias somente serão recebidas quando assinadas,
declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação
dos elementos comprobatórios do alegado.
Art. 54 Os estabelecimentos de ensino superior que ministrem os
cursos referidos nos artigos 2? e 4? do presente Regulamento deverão
remeter, até seis meses após a conclusão dos mesmos, ao Conselho Regional de Biologia e Biomedicina da jurisdição de sua sede, ficha de cada aluno a que conferir diploma ou certificado, contendo o seu nome,
endereço, filiação, data de nascimento e data de conclusão.
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CAPÍTULO XII
Disposições Transitórias
Art. 55 A Carteira de Identidade Profissional só será exigida
após 180 (cento e oitenta) dias, contados da instalação do respectivo
Conselho Regional.
Art. 56 O primeiro Conselho Federal será constituido pelo Ministro do Trabalho.
Art. 57 Os Conselhos Regionais serão instalados desde que agrupem um número suficiente de profissionais, capaz de garantir sua normalidade administrativa, a critério e por ato do Ministro do Trabalho.
Art. 58 Os atuais portadores de diploma de Ciências Biológicas,
modalidade médica, e os que venham a concluir o mesmo curso até julho de 1983 poderão realizar análises clinico-laboratoriais, assinando
os respectivos laudos, desde que comprovem a realização de disciplinas
indispensáveis ao exercício dessa atividade.
Art. 59 Para os efeitos do disposto no artigo anterior, fica igualmente assegurada. se necessária à complementação curricular, a
matricula dos abrangidos pela Lei n~ 6.686, de 11 de setembro de 1979,
em qualquer curso, independentemente de vaga.
Art. 60 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, li de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo

DECRETO

N~

85.006, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão edministretive, faixa de terra destinada â passagem de
linha de transmissão da CESP - Companhia Energética de Silo Paulo, no Estado
de Silo Paulo.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.638/80,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

169

DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faxia
de 30,00 m (trinta metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a estrutura
Y-T-128-4 da LT Carioba-Poços de Caldas, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e a subestação de propriedade
da fábrica Ripasa, no Município de Americana, Estado de São Paulo,
cujos projeto e planta de situação n? NC-GL-CAD-2.174 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 700.638/80.
Art. 2? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus límitarão o uso e gozo das mesmas 1\0 que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que li, embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A CESP - Companhia Energética de São Paulo, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
admínistratíva, de caráter urgente; utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.366, de 21 de junho de 1941, com as modífícacões introduaídas pela Leí n? 2.786, de 21 de maio de 1966.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 85.007, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública., para. fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco - CHESF, nos
Estados do Piauí e Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 702.941179,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 70,00 m (setenta metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 500kV, a ser estabelecida entre as subestações de Boa
Esperança e Presidente Dutra, nos Municípios de Guadalupe e Presidente Dutra, Estados do Piauí e Maranhão, respectivamente, cujos projeto e planta de situação n? SEDT-14076 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
702.941179.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco - CHESF, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência. da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4? A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco -CHESF,
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.008, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da subestação de Tietê da
CESP - Companhia Energética de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 700.124/79,
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
1,6735 ha (um hectare, sessenta e sete ares e trinta e cinco centiares),
necessária à implantação da subestação de Tietê, em 138/13,8 kV, no
Município de Tietê, Estado de São Paulo.
Art. 2~ A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? SbE 150, aprovada por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Aguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Ãguas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
700.124/79, e assim descrita:
- Começa no ponto 1, situado no encontro de uma cerca com uma
linha ideal de divisa, segue pela cerca com o rumo de 37'47'43"SW,
numa distância de 77,75m, confrontando com uma estrada vicinal até o
ponto 2; segue pela cerca com o rumo de 33'35'14"SW, numa distância
de 54,85m, confrontando com a mesma estrada até o ponto 3; segue por
uma linha ideal de divisa, com o rumo de 59'Ol'17"NW, numa distância
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de 122,10m, confrontando com Luiz Zanardo até o ponto 4; segue por
uma linha ideal de divisa, com o rumo de 30'58'43"NE, numa distância
de 132,00m, confrontando com Luiz Zanardo até o ponto 5; segue por
uma linha ideal de divisa, com o rumo de 59°01'17"SE, numa distância
de 133,28m, confrontando com Luiz Zanardo até o ponto 1, onde teve
início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo, a promover a desapropriação da referida área de terra, na forma
da legislação vigente, com as recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.009, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem de
linhas de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 704.440179,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas nas seguintes faixas variáveis: a) - de 30 a 45 (trinta) a (quarenta e cinco)
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138kV,
circuito duplo, a ser estabelecida entre a estrutura n? 5-1 (projetada) da
linha de transmissão, subestação Morro do Cipó -subestação Laranieí-
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ras até a subestação Ribeirão Preto, da CESP - Companhia Energética de São Paulo; b) - de 30 a 45 (trinta) a (quarenta e cinco) metros de
largura, tendo como eixo os trechos da linha de transmissão, em138kV,
circuito duplo, a serem estabelecidos entre a subestação Ribeirão Preto
e a estrutura n~ 12-5 (projetada), e a estrutura 23-2 até a subestação
Iguapé, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, cujos
projeto e planta de situação n~ BX-D-l1.236 - Campinas foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n~ 704.440/79.
Art. 2~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer neces-sário, para a passagem das linhas de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda. O
acesso à área da servidão através de prédio serviente. desde .que não
haja outra via praticável.

Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão O uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos. incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4~ A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, poderá
promover, em Juízo. as medidas necessárias à constituição de servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETON? SÓ.OlO, DE 7 DE AGOSTO DE 19S0
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. SI, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 1ó1, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 3ó.8ó1, de 16 de julho de 1964, e o que consta
do Processo MME n? 701.336/S0,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30,00 m (trinta) metros de largura, tendo COmo eixo a linha de transmissão, em 13SkV, a ser estabelecida entre a subestação Jaú e a subestação de propriedade da Companhia Jauense Industrial, no Município
de J aú, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? BXD-1l264 - Campinas foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.336/S0.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alteraçôes ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente desde que não haja outra via praticáveL
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da .prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4~ A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 -de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO

N~

85.011, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à emplieção da Subestação Jaú da
Companhia Paulista de Força\. e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, e no
Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 701.336/80,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
5.175,00 m2 (cinco mil, cento e setenta e cinco metros quadrados), necessária à ampliação da Subestação Jaú, no Município de Jaú, Estado
de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n~ BX-SK-58.738-Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n~ 701.336/80 e assim descrita:
- tem início no marco n? 1 cravado na margem da estrada de
rodagem estadual Barra Bonita-Araraquara (SP-255), na altura do
quilômetro 319, onde, também,'faz divisa com o terreno da Subestação
Jaú, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL;
deste marco, segue com o rumo e distância NW 83°00' - 115,00m (cento
e quinze metros) margeando o referido terreno da SubestaçãoJaú até o
marco número 2; neste ponto, deflete à direita, formando um ângulo
interno de 90°00', e segue com o rumo e distância NE 07°00' - 45,00 m
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(quarenta e cinco metros), confrontando com terras da desaproprianda
até o marco n? 3, neste ponto deflete à direita, formando um ângulo
interno de 90'00', e segue com o rumo e distância SW 83'00' - 115,00 m
(cento e quinze metros) confrontando, ainda, com terras da
desaproprianda até o marco n? 4; neste ponto, deflete à direita,
formando um ângulo interno de 90'00', e segue com o rumo e distância
SW 07'00' - 45,00 m (quarenta e cinco metros) margeando a referida
estrada de rodagem estadual Barra Boníta-Araraquara (SP-255) até o
marco n~ 1 onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a-expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DEQRETO N? 85.012, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para. fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da Subestação Paraíso da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, do Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o
disposto no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de
1934,'e no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, 'e o que cousta do
Processo MME n? 700.223/80,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total
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de 8.537,00 m2 (oito mil, quinhentos e trinta e sete metros quadrados),
necessários à implantação da Subestação Paraíso, no Município de São
Carlos, Estado de São Paulo.

Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? BX-SK-56.648-Campinas,
aprovado por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 700-223/80 e assim descrita:
- tem início no marco O cravado na divisa com a futura Avenida
Marginal da Rodovia Washington Luiz (SP-310), na altura do km 237 +
179,20m da referida Rodovia; neste ponto, segue com o rumo e
distância SE 55°40'-100,00m (cem metros) margeando a futura Avenida
Marginal até o marco 1; neste ponto deflete à direita, formando um
ângulo interno de 90°16', e 'segue com O rumo e distância SW 34°04' 85,18 m (oitenta e cinco metros e dezoito centímetros) margeando a Rua
Alois Partei até o marco 2; neste ponto, deflete à direita, formando um
ângulo interno de 89°47', e segue com o rumo e distância NW 55°43' 100,44m (cem metros e quarenta e quatro centímetros) confrontando
com a propriedade da Indústria Koppers-Irpa Ltda., até o marco 3; neste ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 89°57', e segue com o rumo e distância NE 34°20' - 85,20 m (oitenta e cinco metros
e vinte centímetros) margeando as terras da desaproprianda até o marco
4=0, onde teve início esta descrição,
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL, a promover a desapropriação da referida área de terra, na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de julho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins .de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO

N~

85.013, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilideâe pública i para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de
linha de transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.223/80.
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
faixa de SO,OOm (trinta metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a
Subestação Bela Vista e a Subestação Paraíso, no Município de São
Carlos, Estado de São Paulo, cujos projetos e planta de situação n~
BX-D-ll.246-Campinas foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas Energia Elétrica, no Processo MME n~ 700.223/80.
Art. 2~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem de linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária-em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terras atingidas
pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servídão, abstendo-se, 'em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe
causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 4~ A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, poderá
promover, em Juízo, as medidas neçesaárias à constituição da servidão
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adminiatrativa,
de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua puhlíçação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.014, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra neçesserie
à implantação da Subestação Batatais da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Eetedcde São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Pro~esso
MME n? 700.222/80,
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total
de 9.000,00 m2 (nove mil metros quadrados), necessária à implantação
da Subestação Batatais, no Município de Batatais, Estado de São
Paulo.
.
Art. 2~ A área de terra referida no artigo anterior,' compreende
aquela constante da planta de situação n? BX-SK-57.570-Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 700.222/80 e assim descrita:
- tem início no março O cravado na esquina das ruas 8 e 23; deste
ponto segue com o rumo e distância SE 14'38' - 100,00 m (cem metros)
margeando o futuro prolongamento da Rua 23 até o marco 1; neste
ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 90'00', e segue
com o rumo e distância SW 75'52' . 90,00 m (noventa metros)
confrontando com terras da desaproprianda até o marco 2; neste ponto,
deflete à direita, formando um ângulo interno de 90'00', e segue com o
rumo e distância NW 14'38' - 100,00 m (cem metros) margeando o
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futuro prolongamento da Rua 21 até o marco 3; neste ponto, deflete à
direita. formando um ângulo interno de, 90°00' e segue com o rumo e
distância NE 75°52' - 90,00 m (noventa metros) margeando a Rua 8 até o
marco O onde teve início esta descrição.
Art. 3~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do De.<;J"eto-lei n~ 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
J

JOÃO FIGUEIREDO
Çeser Cals

DECRETO

N~

85.015, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Deciara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de
linha de transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que
consta do Processo MME n~ 700.222/80,
DE CRE TA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
faixa de 30,00 m (trinta metros) de largura, tendo como eixo o ramal de
linha de transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecido
entre a estrutura número 88-2 da linha de transmissão Usina Marechal
Mascarenhas de Moraes-Subestação Morro do Cipó e a Subestação
Batatais, no Município de Batatais, Estado de São Paulo, cujos
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projetos e planta de situação n? BX·D·l1.242·Çampinas foram
aprovadas por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no Processo MME 700.222/80.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislacão vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência de constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual comprende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
corno suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.

Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática,
dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
. danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ceser Cals
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DECRETO N? 85.016, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de conetítuiçâo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Santa Catarina SIA - CELESC, no
Estado de Santa. Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra -'C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.474/80,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 25,00m (vinte e cinco metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138 kV a ser estabelecida entre as subestações de Modelo e São Miguel d'Oeste, nos Municípios de Pinhalzinho e São Miguel
d'Oeste, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação
n? DVLT·2854 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 700.474/80.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina
S/A - CELESC a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que
trata o artigo anterior.
.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Santa
Catarina S/A - CELESC, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmíssão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda. o
acesso à área de servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com
a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência; -da prática,
dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4? A Centrais Elétricas de Santa Catarina SI A
CELESC
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.017, DE 7 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de li·
nha de subtransmissito da Centrais Elétricas do Maranhão SIA - CEMAR, no Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.669/80,
DECRETA:
Art. l? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 15 (quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de subtransmissão, em 13,8 kV, interligando a subestação Mirinzal à rede de distribuição de Cururupu, localizada nos Municípios de Mirinzal e Cururupu, Estado do Maranhão, cujos projeto e planta de situação s/n? foram aprovados por ato do Díretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 601.655177.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Maranhão SI A CEMAR a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
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Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas do Maranhão S/A - CEMAR, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de cons-

trução, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas
pelo ônus limitarão o uso- e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência, da práti-'
ca, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Maranhão S/A - CEMAR poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.018, DE 8 DE AGOSTO DE 1980
Fixa os percentuais de que trata o § 3?
do artigo 15 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o § 3? do
artigo 15 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DE CRE TA:
Art. I? São fixados, para a aplicação nas promoções a serem efetivadas em 31 de agosto de 1980, os seguintes percentuais, de conformidade com o disposto no § 3? do artigo 15 da Lei n? 5.821, de 10 de no-
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vembro de 1972, na redação dada pela Lei n? 6.814, de 5 de agosto de
1980, calculados sobre os efetivos estabelecidos pelo Decreto n? 84.400,
de 16 de janeiro de 1980:
- para os coronéis das Armas e QMB - 30%;
- para os coronéis do Quadro de oficiais médicos - 20%;
- para os coronéis do Quadro de oficiais intendentes - 25%
Parágrafo único As vagas resultantes da aplicação do disposto
neste artigo serão consideradas abertas na data da aprovação ministerial da relação referida no artigo 2?
Art. 2?· O Ministro do Exército aprovará a relação dos coroneis
que passarão à situação de não numerados (NN), no respectivo Qua-'
dro, Arma ou Serviço. em conseqüência do estabelecido no artigo anterior.
Art. 3? O órgão competente de que trata o § 5? do artigo 20 da Lei
n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, acrescentado pela Lei n? 6.814, de
5 de agosto de 1980, é o Departamento Geral do Pessoal.
Art. 4? O interstício para o posto de capitão, a que se refere o artigo 6? do Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, é fixado em 82
meses, mantido em 48 meses o interstício para o posto de capitão do
Quadro de oficiais farmacêuticos.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da Repú. blica.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 85.019, DE 11 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária à implantação da subestação de Uberena da CESP - Companhia Energética de
São Paulo, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 701.799/80,
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DECRETA:
Fica declarada de utilidade pública, para fins dedesapropr iação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 18.129,00
Art.

1~

m ' (dezoito mil, cento e vinte e nove metros quadrados), necessária à implantação da subestação de Ubarana, no Município de José Bonifácio,

Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? SBE·159, aprovada por ato
do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétri·
ca, no Processo MME n? 701.799/80 e assim descrita:
- começa no ponto 1, situado no encontro de uma linha ideal com
uma cerca de divisa; segue com o rumo de 51°SD'8E, numa distância de
148,60m, até o ponto 2; segue com o rumo de 38°10'SW, numa distância
de 122,00m, até o ponto 3; segue com o rumo de 5l"50'NW, numa distância de 148,60m, até o ponto 4, tendo confrontado com Cromei de Oliveira, do ponto 1 ao ponto 4; segue com o rumo de 38°1O'NE, numa
distância de 122,00m, confrontando com o DER - Departamento de Estradas de Rodagem, até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

Art. 3~ Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar O caráter de urgência, no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.020, DE 11 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada. à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Hl, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.250/80,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa

de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a estrutura número 52-4 da linha de transmissão denominada subestação Nova
Aparecida-subestação Saltinho e a subestação Rio das Pedras, localizada no Município de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, cujos projeto
e planta de situação n? BX-D-11.250-CaIl1pinas foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
701.250/80.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via
praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações

de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz -

CPFL poderá

promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servi-
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dão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-Iein? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de- 21 de maio de 1956.

Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
CesarCals
DECRETO N? 85.021, DE 11 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação área de terra necessária
à implantação da subestação Rio das Pedras da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra «b", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 701.250/80,
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
11.500,00m' (onze mil e quinhentos metros quadrados), necessária, à
implantação da subestação Rio das Pedras, no Município de Rio das Pedras, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? BX-SK-58.276-Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Aguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 701.250/80 e assim descrita:
- tem início no marco n? 1 cravado na margem esquerda da Estrada de Rodagem Municipal Rio das Pedras-Mombuca; deste marco, segue com O rumo e distância NW 08°40' - 100,00m (cem metros) margeando a referida Estrada de Rodagem Municipal Rio das PedrasMombuca até o marco n? 2; neste ponto, deflete à direita, formando
um ângulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância NE 81"20'
- 115,00m (cento e quinze metros) margeando as terras de propriedade
da desaproprianda até o marco n? 3; neste ponto, deflete à direita for-
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mando um ãngulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância SE
08°40' - 100,00m (cem metros) margeando,ainda, as terras da desaproprianda até o marco n? 4; neste ponto, deflete à direita, formando um
ângulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância SW 81°20' 115,00m (cento e quinze metros) margeando, ainda, as terras da desaproprianda até o marco n? 1, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse,da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals

DECRETO N? 85.022, DE 11 DE AGOSTO DE 1980
Institui Comissão Especial no ilmbito
do Ministério da Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
Considerando que a multiplicidade de leis, decretos e regulamentos, freqüentemente superpostos ou paralelos, dificulta o conhecimento,
o entendimento e a apltcação eficaz da legislação em vigor;
Considerando que constitui imperativo da sociedade moderna a ordenação dos textos legais vigentes, de modo a assegurar aos cidadãos o
acesso fácil à informação jurídica, para a garantia de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações;
Considerando a conveniência da observância de normas de boa técnica legislativa na elaboração de quaisquer textos legais e demais atos
normativos;
Considerando, finalmente, que na etapa de desenvolvimento da democracia brasileira e de aperfeiçoamento de suas instituições jurídicas
se impõe um esforço de compilação, atualização e consolidação legislativas,
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DECRETA:
Art. I?

Fica constituída, no âmbito do Ministério da Justiça, uma

Comissão Especial incumbida de promover a edição de compilações
atualizadas da legislação em vigor e seu subseqüente aprimoramento e
consolidação, nos termos deste decreto.
Art. 2~ A Comissão será composta de cinco membros, tendo como

Presidente o Ministro da Justiça e como Vice-Presidente o Ministro
Extraordinário para a Desburocratização.
§ I? Os demais membros da Comissão serão nomeados por Portaria do Ministro da Justiça.
§ 2? A Comissão contará com um Secretário-Executivo, designado
por Portaria do Ministro da Justiça.
Art. 3? No desempenho de suas atribuições, a Comissão observará as seguintes diretrizes:
a) como primeira etapa, destinada a facilitar o acesso dos usuários
à legislação efetivamente em vigor, a Comissão selecionará as áreas de
maior interesse e promoverá a edição de compilações atualizadas das
leis, decretos-leis, decretos e outros atos materialmente normativos referentes a cada área;
b) a Comissão estudará e proporá a adoção das normas de técnica
legislativa e dos processos de tratamento de informação necessários à
consolidação da legislação vigente e à sua manutenção atualizada;
c) sem prejuízo no disposto na alínea a deste artigo, a Comissão
poderá promover a elaboração de projetos de aprimoramento e consolidação da legislação em vigor;
d) os textos dos projetos de leis, decretos-leis ou decretos, que,
consideradas as sugestões eventualmente recebidas, resultarem dos trabalhos a seu cargo, serão encaminhados ao Presidente da República,
com Exposições de Motivos conjuntas do Ministro da Justiça e do Ministro Extraordinário para a Desburocratização.
Art. 4? A Comissão contará com o apoio dos órgãos do Ministério
da Justiça e da Assessoria do Ministro Extraordinário para a Desburocratização, podendo solicitar a colaboração do Poder Judiciário e dos
órgãos técnicos do Poder Legislativo, especialmente o PRODASEN,
bem como a participação das Consultorias J urídícas e demais órgãos
ou entidades integrantes da administração pública federal.
Art. 5? Para cumprimento de seus objetivos, a Comissão poderá
solicitar ou contratar serviço de profissionais de reconhecida experiência e saber juridico em sua especialidade.
Art. 6? Os serviços dos componentes da Comissão serão prestados sem õnus para os cofres públicos e considerados de natureza relevante.
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Art. 7? Caberá à Comissão dispor sobre seu funcionamento.
Art. 8? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 11 de agosto de 1980; 159? da Independênçia e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahiin Abi-Akel
Hélio Beltrão
DECRETO N? 85.023. DE 11 DE AGOSTO DE 1980
Altera o Regulamento da Ordem do
Mérito Aeronáutico, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item UI, artigo 81, da Constituição, e tendo em vista o artigo 6? do Decreto-lei n? 5.961, de 1 de novembro de 1943,
DE C RE TA:
Art. I? Fica acrescentado ao Regulamento da Ordem do Mérito
Aeronáutico, aprovado pelo Decreto n? 84.446, de 30 de janeiro de 1980,
o Capítulo IX com a redação abaixo:
CAPÍTULO IX
Disposições Transitórias

Art. 41 Os que tiverem sido reformados, transferidos para a reserva, demitidos ou postos em disponibilidade, por força de Atos Institucionais ou Complementares, poderão, tendo sido anistiados na forma
da lei, ser readmitidos, por proposta de um dos membros do Conselho
da Ordem do Mérito Aeronáutico ou quando manifestarem sua vontade
por meio de requerimento e, em qualquer caso, sua readmissão for considerada conveniente, em última instância, pelo mencionado Conselho.
Parágrafo único Os anistiados falecidos poderão ser readmitidos
post mortem, mediante proposta de um dos membros do Conselho, observado o disposto, in fine, do presente artigo»,
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 85.024, DE 11 DE AGOSTO DE 1980
Extingue o Vice-Consulado do Brasil

em Praia, Cabo Verde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 28, § I?, do Decreto n? 71.534, de 12 de dezembro de 1972,
alterado pelo Decreto n? 76.758, de 9 de dezembro de 1975,
DE CRE TA:
Art. I? Fica extinto o Vice-Consulado do Brasil em Praia, Cabo
Verde.
Art. 2? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da República.

.

JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares

DECRETO N? 85.025, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Altera os limites da Reserva Indígena
Pimentel Barbosa, fixados no Decreto, n?
65.212, de 23 de setembro de 1969, com redações dadas pelos Decretos n?s 65.405, de
13 de outubro de 1969, 76.426, de 27 de fevereiro de 1975, e 83.262, de 9 de março de
1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o que dispõem os seus artigos 4?, item IV, e 198, e ainda o artigo 25 da Lei n? 6.001,
de 19 de dezembro de 1973,
DE C RE TA:
Art. I? O Decreto n? 83.262, de 9 de março de 1979, com seu anexo, passa a vigorar com a seguinte definição do limite da Reserva Xavante Pimentel Barbosa.
Art. 2? Para os efeitos do artigo 198 da Constituição, os limites e
a localização da área de terra reservada à Tribo Xavante do rio das
Mortes, no Estado de Mato Grosso, são os seguintes:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

193

Reserva Indígena Pimentel Barbosa
Limite Norte: Partindo da cabeceira do rio Mírapuxi, conhecido como rio Corixão, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas de
13'13'S/51 '50'W (Ponto 1) e por este rio abaixo até a sua confluéncia
com o rio das Mortes, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas de 13'10'S/51 '12'W (Ponto 2).
Limite Este: Da confluência retrocitada no rio Corixão com o rio das
Mortes, segue-se por este rio acima até O ponto de coordenadas geográficas aproximadas de 13'37'S/51 '28'W (Ponto 3), onde deságua o rio
Mangarura dos Antigos, conhecido como rio Água Suja.

Limite Sul: Da confluência retrocitada do rio das Mortes com o rio
Mangarura dos Antigos, conhecido como rio Água Suja, e por este rio
acima até o ponto de coordenadas geográficas aproximadas de
13'46'S/51 '54'W onde deságua o córrego Areia (Ponto 4); dai, segue-se
o córrego Areia acima até a confluência do córrego Água Boa, no ponto
de coordenadas geográficas aproximadas de 13'45'S/51 '55'W (Ponto 5)
e daí pelo córrego Água Boa acima até a ponte sobre este córrego, na
BR-158, do ponto de coordenadas geográficas aproximadas de
13'46'S/52'02'W (Ponto 6).
Limite Oeste: Da retrocitada ponte, retoma-se ao ponto de origem
da descrição através de linhas secas, com as seguintes distâncias e azimutes verdadeiros: Do ponto 6 com azimute de 19'00' e distância de
11.750 m, chega-se ao ponto 7 (coordenadas geográficas aproximadas de
13'40'S/52'OO'W); daí com azimute de 68'45' e distância de 5.500 m
chega-se ao ponto 8 (coordenadas geográficas aproximadas de
13'39'S/51'57'W); daí com azimute de 14'33' e distância de 49.555 m
chega-se ao ponto inicial deste descritivo [n? 1) de coordenadas geográficas aproximadas de 13'13'S/51 '50'W.
Art. 3? Caberá à Fundação Nacional do Índio promover marcação administrativa da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, nos termos
do Decreto n? 76.999, de 8 de janeiro de 1976, observados os limites fixados no artigo 2? deste Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO n? 85.026, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o aumento da. potência da Rádio Nonoai Ltde., na cidede de Nonoai, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituicão, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 202.125/79,
DE C RE TA:
Art. I? Fica a Rádio Nonoai Ltda., executante de serviço de -radiodifusão sonora em onda média na cidade de N onoai, Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando,
em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo
estabelecido na Portaria MC n? 881, de 24 de agosto de 1977, publicada
no Diário Oficial da União do dia 30 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC n?
881/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 85.027, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Rádio Emissora. da Barra Ltâe., na cidade de
Baua Bonita, Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constítuícão, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 200.212/79,
DE CRE TA:
Art. I? Fica a Rádio Emissora da Barra Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra Bonita,
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Estado de São Paulo, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
n~· 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do
prazo estabelecido na Portaria MC n~ 1.285, de 2 de dezembro de 1977,
publicado no Diário Oficial da União do dia 7 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC n?
1.285/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia , 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 85.028, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão Preto, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n~ 632/80, conforme consta do Processo n?
2.875/79-CFE e 225.060/80 do Ministério da Educação e Cultura.
DE CRE TA;
Art. I?
Fica autorizado o funcionamento do curso de Arquitetura e Urbanismo, a ser ministrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão Preto, mantida pela Instituição Moura Lacerda,
com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de agosto de 1980, 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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Decreto

n~

85.029, de 12 de agosto de 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.700.000.000,00,
para reforço de doteçso consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. l? Fica abertr .iO Ministério do Interior, em favor da Seczetaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.700.000.000,00 (dois
bilhões e setecentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980, 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 14.8.80.

DECRETO

N~

85.030, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios e à Justiça do Trabalho,
em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal - Justiça dos Territórios e Tribunais Regionais do Trabalho da 4~ e 9~
Regiões, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.517.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
e Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal - Justiça dos Territórios e Tribunais Regionais do Trabalho da
4~ e 9~ Regiões, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.517.000,00 (três
milhões, quinhentos e dezessete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes éspecificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 14.8.80.

DECRETO N? 85.031, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 250.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros),
para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 14.8.80.

DECRETO N? 85.032, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Preeidéocte da República o crédito suplementar no valor de Cr$
371.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Crs
371.500.000,00 (trezentos e setenta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo n deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 14.8.80.
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DECRETO N? 85.033, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Abre aos Ministérios Militares um crédito suplementar no montante de Cr$
6.000.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios Militares um crédito suplementar no montante de Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Deereto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de agosto de 1980: 159? da Independência e '92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Walter Pires
Ernane Gelvêes
Délio Jardim de Mattos
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 14.8.80.

DECRETO N? 85.034, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
16.041.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembrode 1979,
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DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola Nacional de Informações, o crédito suplementar no valor de Cr$
16.041.000,00 (dezesseis milhões, quarenta e um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no-anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Octavio Aguiar de Medeiros
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 14.8.80 e retificados no de 18.9.80.

DECRETO

N~

85.035, DE 12 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
214.625.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da "Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Comunicação Social-Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 214.525.000,00 (duzentos e quatorze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto
Said Farhat
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 14.8.80.

DECRETO N? 85.036 DE 13 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o aumento da potência de
Rádio Planetário Ltda., na cidade de Espumoso, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista: o que consta do Processo
MC n? 9.850/79,
DE C RE TA:
Art. I? Fica a Rádio PlanetárioLtda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Espumoso, Estado do
.Rio Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando,
em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo
estabelecido na Portaria MC n? 201, de 17 de fevereiro de 1978, publicada no Diário Oficial da União do dia 23 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria Me n~
201/78.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
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DECRETO N? 85.037, DE 13 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Jornal de
Indaiatuba Ltde., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 8.262/79 (Edital n? 47179),
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Jornal de Indaiatuba
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Indaiatuba,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de

15.8.~O.

DECRETO N? 85.038, DE 13 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Estudos Sociais e Letras, do Centro de
Ensino Superior de Erexim, Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-
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lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 588/80, conforme consta do Processo n?
2653 2654179-CFE e 225 348/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Estudos
Sociais. licenciatura plena, habilitação em Educação Moral e Cívica, e
de Letras, licenciatura plena, habilitações em Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura da Língua
Inglesa, a serem ministrados pelo Centro de Ensino Superior de Erexim, mantido pela Fundação Alto Uruguai para a Pesquisa e o Ensino
Superior, com sede na cidade de Erexim, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 13 de agosto de 1980; 159? da lndependéncia e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella

DECRETO N? 85.039, DE 14 DE AGOSTO DE 1980
Concede autorização ao Instituto de
Pesquisas Oceanográficas da Universidade
de Tóquio, Japão, para realizar, no Brasil,
os serviços que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e de acordo com o Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização ao Instituto de Pesquisas Oceanográficas da Universidade de Tóquio, Japão, para realizar trabalhos
de pesquisa científica no rio Amazonas, área de Manaus, através de
uma equipe de pesquisadores chefiada pelo Professor Kasuhiro Mizue.
Art. 2? A autorização de que trata este Decreto compreende o estudo ecológico e filogenético dos elasmobrônquios no rio Amazonas, incluindo a coleta de espécimes e devendo-se subordinar aos requisitos
previstos pelo artigo 8? do Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968.
Art. 3? A autorização a que se refere este Decreto terá validade
durante o mês de setembro de 1980, por um período de 30 dias.
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Art. 4'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximíano Fonseca

DECRETO N? 85.040, DE 14 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino
Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$
473.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I'? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 473.000.000,00 (quatrocentos e setenta e três milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índicada no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art.. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente decreto estão publicados no D.O. de 18.8.80.'
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DECRETO n? 85.041, DE 14 DE AGOSTO DE 1980
Transfere para FURNAS - Centrais
Elétricas S.A., os direitos concedidos à
LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.,
por força. do Decreto n? 77.845, de 16 de junho de 1976.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nsando da atribuição que lhe
confere o .art. 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "b", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 704.143174,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos para FURNAS - Centrais Elétricas
S.A., os direitos conferidos à LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.,
por força do Decreto n? 77.845, de 16 de junho de 1976, para desapropriação da área de terra descrita no referido Decreto, destinada, à implantação da Subestação Terminal Grajaú, no Município do Rio de- Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, cujos projeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de
Eletricidade (atual divisão de Concessão de Águas e Eletricidade) dç
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 704.143174.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.042, DE 14 DE AGOSTO DE 1980
Transfere para FURNAS - Centrais
Elétricas S.A., os direitos concedidos à
LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.,
por força do Decreto n? 79.441, de 29 de
março de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo MME n? 704.143174,
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DECRETA:

Art. 1~ Ficam transferidos para FURNAS - Centrais Elétricas
S.A., os direitos conferidos à LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.,
por força do Decreto n? 79.441, de 29 de março de 1977, para conatítuição de servidão administrativa em faixa de terra descrita no referido
decreto, destinada à passagem de linha de transmissão estabelecida entre as subestações Adrianópolis e Grajaú, nos Municípios de Nova
Iguaçu e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cujos projetos e
planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Recursos Hídricos (atual Divisão de Concessão de Águas
e Eletricidade), do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétri·
ca, no Processo MME n? 704.174/74.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

85.043, DE 14 DE AGOSTO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão em Quadro
Suplementar Especial, dos servidores civis
que retornaram à atividade por força da
Lei n? 6.683, de 28 de_agosto de lfJ79.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição.
DE C RE TA:
Art. I? OS cargos e empregos ocupados por servidores CIVIS que
retornaram à atividade por força da Lei n~ 6.683, de 28 de agosto de
1979, constituem Quadro Suplementar Especial.
Art. 2? Os Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República, órgãos autônomos e autarquias federais encaminharão ao
DASP relação nominal dos servidores de que trata o artigo anterior, indicando os respectivos cargos e empregos, para efeito de sua inclusão
no referido Quadro Suplementar.
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Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 85.044, DE 15 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino
Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$
46.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 19.8.80.
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DECRETO N? 85.045, DE 15 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 30.000.000,00 para reforço de âoteçeo
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidêntia
da República, o crédito suplementar no valor de Crs 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 19.8.80.

DECRETO N? 85.046, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Cruzeiro de
Barra do Bugres Ltda., para estabelecer
uma estação de mdioditueeo sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra "a". da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
Me n? 201.585/79 (Edital n? 69/79),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Cruzeiro de Barra do
Bugres Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2?
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.o: de 20.8.80.

DECRETO N? 85:047, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Rá·
âío Sociedade Cruz de Malta Ltde., na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo,em vista o que consta do Processo MC
n? 46.462/79,
DE C RETA:
Art. I? Fica a Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina, autorizada a aumentar, nos termos
do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 93, de 3 de fevereiro de
1977, publicada no Diário Oficial da União do dia 10 subseqüente.
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Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria Me n?

93/77.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO

N~

85.048, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Outorga conceeeéo à Rádio Mucuri
Ltáe., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de émbíto regional, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 201.591/79 (Edital n~ 70/79),
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Rádio Mucuri Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer,
sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.a. de 20.8.80.
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DECRETO N? 85.049, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessão iJ. Sociedade Breeileira de RadiodifusiIo Ltde., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em
onda média de émbito regional, na cidade
de Jacutinga, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Hl, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 7.070/79 (Edital n? 46/79),
DECRETA:
Art. I?
Fica outorgada concessão à Sociedade Brasileira de Ra-.
diodifusão Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 62.795, de 31 de outubro de
1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.a. de 20.S-8Q.

DECRETO N? 86.050, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Promulga o Tratado de Cooperação
Amazdnica concluído entre os Governos da
República da Bolivia, da República Federativa do Brasil, da República da Colômbia, da República do Equador, daRepública
Cooperativa da Guiana, da República do
Peru, da República do 8uriname e da República da Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 69, de 18 de outubro
de 1978, o Tratado de Cooperação Amazônica, concluído em Brasília, a
3 de julho de 1978,
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Considerando que, de acordo com as disposições de seu artigo
XXVIII, o Tratado entrou em vigor no dia 2 de agosto de 1980;
DE C R E TA:
Art. 1~ O Tratado de Cooperação Amazônica, apenso por cópia ao
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. ·2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o Tratado mencionado no
DECRETO

N~

presente Decreto está publicado no D.a. de 20.8.80.

85.051, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Promulga a Convenção entre a República Federativa do Brasil e o Grão-Ducado
de Luxemburgo para evitar a Dupla Tributaçifo em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 78, de 5 de dezembro
de 1979, a Convenção entre a República Federativa do Brasil e o GrãoDucado de Luxemburgo para evitar a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos sobre a Renda e o Capital, concluída em Luxemburgo, a 8 de
novembro de 1978;
Considerando que a referida Convenção entrou em vigor, por troca
de Instrumentos de Ratificação, nos termos de seu artigo 30, a 23 de julho de 1980,
DE C RE TA:
Art. 1 ~ A Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, será
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro
A Convenção mencionada no presente Decreto está publicada no D.a. de 20.8.80.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO
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85.052, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Cria Grupo de Trabalho no Ministério
da Juetíçe, para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. 1~ É criado Grupo de Trabalho, sob a coordenação do Ministério da Justiça, com a finalidade de formular e orientar a execução de
campanhas de esclarecimento contra o tráfico e o uso indevido de entorpecentes ou substâncias que determinem dependência física ou
psíquica.
Art. 2~ O Grupo de Trabalho será composto de representantes
dos Ministérios da Justiça, da Saúde e da Educação e Cultura, do
Estado-Maior das Forças Armadas e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Pepública.
§ 1~ Integrará também o Grupo de Trabalho um jurista de reconhecida experiência na área de entorpecentes convidado pelo Ministro
da 'Justiça.
§ 2~ Os membros do Grupo serão designados pelo Ministro da
Justiça, mediante indicação dos titulares dos órgãos representados.
Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revog-adas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agsoto de 1980; 159~ da Independência e 92~, da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel
E. Portella
Waldir Mendes Arcoverde
José Ferraz da Rocha
Said Farhat
DECRETO

N~

85.053, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciênciss Econômicas, da Faculdade de
Ciências Humanas Arnaldo Bueeto, em
Toledo, Estado do Perene.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artí-
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go 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Paraná n? 104/80, conforme consta dos
Processos n?s 295/80-CEE e 224.960/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo Busato, mantida pela Fundação Municipal de Ensino Superior de
'I'oledo, com sede na cidade de Toledo, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

DECRETO N? 85.054, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Filosofia da Feculâeâe de Ciências Humanas Arnaldo Busato, em Toleâo, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições-que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Paraná n? 102/80, conforme consta dos
Processos n?s 296/80-CEE e 224.959/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Filosofia, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo Busato,
mantida pela Fundação de Ensino Superior de Toledo, com sede na cio
dade de Toledo, Estado do Paraná.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 19 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 85.055, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cénâiâa Ronáon, em Marechal Ciindido Rondon, Estado do, Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Paraná 103/80, conforme consta dos
Processos nss 436/80-CEE e 224.958/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DE ORE TA:
Art. I?
Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas de
Marechal Cândido Rondon, mantida pela Fundação Educacional de
Marechal Cândido Rondon, com sede na cidade de Marechal Cândido
Rondon, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 85.056, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras e de História, da Faculdade de
Ciências Humanas de Marechal Cândido
Rondon, em Marechal Cândido Ronâon,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artí-
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go 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Paraná 101180, conforme consta dos
Processos n?s 297/S0-CEE e 224.962/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Letras, licenciatura plena, com habilitações em Português e em Literatura de
Língua Portuguesa, e de História, a serem ministrados pela Faculdade,
de Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon, mantida pela Fçndação Educacional de Marechal Cândido Rondon, com sede na cidade
de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella

DECRETO N? 85.057, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Altera a constituição da Comissão
Brasileira de Atividades Espaciais
(COBAE) e dá nova redação a dispositivo
do Regulamento aprovado pelo Decreto n?
76.596, de 14 de novembro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I'? Fica incluído na constituição da Comissão Brasileira de
Atividades Espaciais (COBAE), de que trata o artigo 3? do Decreto n?
68.099, de 20 de janeiro de 1971, na redação dada pelo Decreto n? 74.099,
de 23 de maio de 1974, um representante do Ministério da Agricultura.
Art. 2? Fica substituida no artigo 3? do Decreto n? 68.099, de 20
de janeiro de 1971, com a redação dada pelo Decreto n? 74.099, de 23 de
maio de 1974, a expressão «Representante do Conselho Nacional de
Pesquisas) por «Representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 'I'ecnológíco»,
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Art. 3~ O item H do artigo 2~ e o artigo 10 do Regulamento da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE), aprovado pelo
Decreto n? 76.596, de 14 de novembro de 1975, passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 2?
H - Membros:
-:- Representante do Ministério da Marinha;
- Representante do Ministério do Exército;
- Representante do Ministério das Relações Exteriores;
- Representante do Ministério da Fazenda;
-. Representante do Ministério da Agricultura;
- Representante do Ministério da Educação e Cultura;
- Representante do Ministério da Aeronáutica;
- Representante da Secretaria do Planejamento;
'- Representante do Ministério das Minas e Energia;
- Representante do Ministério das Comunicações;
- Representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
- Representante da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional; e
- Representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Art. 10 A COBAE só poderá reunir-se com a presença, no mínimo, da maioria simples de seus membros».
Art. 4? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o Decreto n~ 84.807, de 17 de junho de 1980, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 19 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO

José Ferraz da Rocha
DECRETO

N~

85.058, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Fixa os preços mínimos básicos para
financiamentos ou aquisição de produtos
de origem agrícola, pecuária e extrativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n~ 79, de 19 de dezembro de 1966,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica assegurada a garantia de preços mínimos dos produtos especificados nas Unidades da Federação mencionadas nas tabelas
anexas e classificados nos termos das referências que as acompanham.
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização dos produtos especificados nas tabelas
anexas, podendo o Ministro da Agricultura determinar, quando julgar
necessário, que seja estendido o amparo à comercialização a outras
Unidades da Federação não citadas no presente Decreto.
§ 2? Mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura, a
Comissão de Financiamento da Produção poderá estender as operações
de financiamento e aquisição às matérias-primas. subprodutos e aos derivados do beneficiamento e/ou industrialização dos produtos cuja garantia é feita através deste dispositivo legal.
§ 3? A garantia de que trata o presente artigo poderá ser também
complementada mediante a antecipação de recursos de précomercialização (Pré-=-EGF), exclusivamente a cooperativas de produtores e Companhias Integradas de Desenvolvimento Agrícola (CIDAS)
em operações com produtores de baixa renda.
§ 4? A garantia de preços mínimos da raiz de mandioca e do casulo verde de seda. será feita indiretamente, através do amparo à farinha.
à fécula de mandioca e ao fio de seda, respectivamente, sem prejuízo.
entretanto. de operações de financiamento ou aquisição de raiz de mandioca ou outros subprodutos e do casulo verde, quaIlio circunstâncias
especiais. identificadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
tornarem estas operações necessárias.
§ 5? No caso da cera de carnaúba, o preço básico ora aprovado será reajustado no primeiro dia dos meses próximos futuros de novembro. fevereiro e maio. para os níveis de. respectivamente, Crs 1.039.20.
Cr$ 1.138,35 e Cr$ 1.248,00, todos para 15 quilos do produto tipo 4 a granel.
Art. 2? Os preços mínimos para os produtos estabelecidos em
função de categorias, subcategorias, grupos. subgrupos. classes, subclasses, tipos, subtipos, rendas, rendimentos, denominações comerciais
e segundo as zonas geoeconômicas - são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores, ou às cooperativas de produtores. livres
de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS), atendidas as especificações de classificação oficial vigentes .
.§ I? Os níveis de preços correspondentes às demais categorias,
subcategorias, grupos, subgrupos, classes, subclasses, tipos. subtipos,
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rendas, rendimentos e denominações comerciais não especificados neste
Decreto, serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pelo Mínistro da Agricultura.
§ 2? O Ministro da Agricultura poderá, quando circunstâncias especiais de mercado exigirem, autorizar a Comissão de Financiamento
da Produção a alterar ou estabelecer especificações de padronização e
classificação para os produtos.
Art. 3? Nos casos em que as condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transportes e outros serviços essenciais - estiverem impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos, bem como quando houver necessidade de intervenção governamental no sentido de proteger pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de Financiamento da
Produção poderá, mediante prévia autorização do Ministro da Agricul ~
tura:
I - conceder financiamentos ou estabelecer remuneração
especial para cooperativas e órgãos vinculados aos Governos
Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a interiorizar e disseminar entre produtores as operações de preços. mínimos, mediante prestação de serviços de coleta, preparação e outros afins;
11 - descontar dos preços mínimos aprovados por este Deereto, ou nas instruções baixadas pelo Ministro da Agricultura,
até o valor correspondente aos custos das operações especiais
de financiamento, compra ou prestação dos serviços aludidos
neste artigo.
Art. 4? Caberá à Comissão de Financiamento da Produção, após
audiência do Ministério da Agricultura, proceder a indicações das Unidades da Federação cuja produção ou comercialização de sementes receberá a garantia de preços mínimos.
Art. 5? A Comissão de Financiamento da Produção, mediante
prévia autorização do Ministro da Agricultura. poderá financiar as despesas com a admissão no armazém, a guarda e conservação dos produtos vinculados a operações de preços mínimos.
Art. 6? O Ministro da Agricultura poderá autorizar a Comissão
de Financiamento da Produção a adquirir as embalagens necessárias e
adequadas ao acondicionamento dos produtos, segundo os tipos e padrões específicos,. bem como proceder a sua revenda.
Art. 7? As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, bem como as alterações do zoneamento geoconômico, serão baixadas pelo Ministro da Agricultura.
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Art. 8? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
As tabelas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de 21.8.80.

DECRETO N? 85.059, DE 21 DE AGOSTO DE 1980
Cria Comissão Especial para propor a
atualização da legislação sobre microfilmagem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. i? Fica constituída Comissão Especial de 7 (sete) membros
para elaborar e propor, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua
instalação, nova legislação sobre a atividade de microfilmagem no
País.
Parágrafo único Para o desenvolvimento de seu trabalho, a Comissão ora instituída utilizará os estudos e sugestões colhidos pelo Ministério da Justiça, a cujo titular serão submetidas as propostas elaboradas, acompanhadas de relatório final.
Art. 2? A Comissão de que trata o art. I? será composta de representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Ministério da Justiça;
H - Ministério do Trabalho;
III - Ministério da Previdência e Assistência Social;
IV - Ministério da Fazenda;
V - Ministério da Indústria e do Comércio;
VI - Estado-Maior das Forças Armadas;
VH - Associação Nacional do Microfilme.
Parágrafo único Os membros da Comissão serão indicados pelos
titulares dos Ministérios e pelo Presidente da ANM e designados pelo
Ministro da Justiça, que indicará o respectivo Presidente.
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Art. 3~ O Ministério da Justiça colocará à disposição da Comissão Especial de que trata este Decreto os estudos, pareceres e sugestões recolhidos e os meios materiais indispensáveis ao desempenho de
suas finalidades.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO

N~

85.060, DE 25 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento da habilitação em Supervisão Escolar de 1? e 2?
Graus, n9 curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patos
de Minas, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IfI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n~ 775/80, conforme consta do Processo n~
1.751/79 - CFE e 227.780/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Supervisão Escolar de 1~ e 2~ Graus, no curso de Pedagogia, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Patos de Minas, em Minas Gerais, mantida pela Fundação Educacional de Patos de Minas, com sede na cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de agosto de 1980;
pública.

159~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

92~

da Re-
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DECRETO N? 85.061, DE 25 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Administração e de Ciências Contábeis,
da Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do Paraná n? 118/80, conforme consta do
Processo n? 443/80 - CEE e 224.961/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis, a serem ministrados pela Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, com
sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella
DECRETO N? 85.062, DE 25 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessão â Rádio Regional
de Irecê Ltde., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de Irecé, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n? 18.145179 (Edital n? 66179),
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Regional de Irecê
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radio-
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difusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Irecê, Estado da Bahia.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de 27.8.80.

DECRETO N? 85.063, DE 25 DE AGOSTO DE 1980
Outorga concessão à Televisão Cidade
Modelo Ltde, para estabelecer uma estação
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Dourados, Estado de
Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do ProcessoMC
n? 21.787175 (Edital n? 46178),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Cidade Modelo
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Dourados, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessãoobedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
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60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de

outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.a. de 27.8.80.

DECRETO N? 85.064, DE 26 DE AGOSTO DE 1980
Regulamenta a Lei n? 6.634, de 2 de
maio de 1979; que dispõe sobre a Faixa de
Fronteira.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
CAPiTULO I

Disposições Preliminares
Art. I? Este Regulamento estabelece procedimentos a serem .seguidos para a prática de atos que necessitem de assentimento prêvio do
Conselho de Segurança Nacional (CSN), na Faixa de Fronteira, considerada área indispensável à segurança nacional e definida pela Lei n?
6.634, de 2 de maio de 1979, como a faixa interna de cento e cinqüenta
(150) quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional
Art. 2? O assentimento prévio será formalizado, em cada caso,
em ato da Secretariá Geral do Conselho de Segurança Nacional
(SG/CSN), publicado no Diário Oficial da União e comunicado ao órgão federal interessado.
Parágrafo único A modificação ou a cassação das concessões ou
autorizações já efetuadas também serão formalizadas, em 'cada caso,
através de ato da SG/CSN, publicado no Diário Oficial da União.
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Art. 3? Somente serão examinados pela SG/CSN os pedidos de
assentimento prévio instruídos na forma deste Regulamento.
Parágrafo único Os pedidos serão apresentados aos Orgãos fede'
rais indicados neste Regulamento, aos quais incumbirá:
I - exigir do interessado a documentação prevista neste Regulamento relativa ao objeto do pedido;
II - emitir parecer conclusivo sobre o pedido, à luz da legislação
específica;
III - encaminhar o pedido à SG/CSN; e
IV - adotar, após a decisão da SG/CSN, todas as providências
cabíveis, inclusive as relativas à entrega, ao requerente, da documentação expedida por aquela Secretaria Geral.
Art. 4?
Das decisões denegatórias ou que implicarem modificações ou cassação de autorizações já concedidas, caberá recurso ao Presidente da República, no prazo de cento e vinte (120) dias, contados da sua
publicação no Diário Oficial da União.
§ I? O recurso não terá efeito suspensivo. salvo se o Presidente da
República expressamente o determinar.
§ 2? O recurso será apresentado à SG/CSN, que o submeterá, nos
sessenta (60) dias seguintes ao seu recebimento, ao Presidente da República.
CAPÍTULO II
Da Alienação e Concessão de Terras Públicas
Art. 5? Para á alienação e a concessão de terras públicas, na Faixa de Fronteira, o processo terá início no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Art. 6? As empresas que desejarem adquirir terras públicas na
Faixa de Fronteira deverão -instruir seus pedidos com a cópia do estatuto ou contrato social e respectivas alterações. além de outros documentos exigidos pela Iegialação agrária específica.
Art. 7': Os processos para a alienação ou concessão de terras públicas na Faixa de Fronteira serão remetidos pelo INCRA à SG/CSN,
com o respectivo parecer, sendo restituídos àquela autarquia após apreciados.

CAPÍTULO III

Dos Serviços de Radiodifusão
Art. 8? Para a execução dos serviços de radiodifusão de sons e
radiodifusão de sons e imagens. na Faixa de Fronteira, serão observa-
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das as prescrrçoes gerais da legislação específica de radiodifusão e o
processo terá início no Departamento Nacional de Telecomunicações
(DENTEL).
Art. 9?
O assentimento prévio do CSN para a instalação de
meios de comunicação destinados à exploração de serviços de radiodifusão de sons ou radiodifusão de sons e imagens será necessário apenas na hipótese de as estações geradoras se localizarem dentro da Faixa de Fronteira.
Art. 10 Na hipótese do artigo anterior, as empresas deverão fazer

constar expressamente de seus estatutos ou contratos sociais que:
I - o capital social, na sua totalidade, pertencerá sempre a pessoas físicas brasileiras;
II - o quadro do pessoal será sempre constituído, ao menos, de
dois terços (2/3) de trabalhadores brasileiros,
HI - a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa
da empresa caberão somente a brasileiros natos;
IV - as cotas ou ações representativas do capital social serão inalienáveis e incaucionáveis a estrangeiros ou a pessoas jurídicas; e
V - a empresa não poderá efetuar nenhuma alteração do seu ins-

trumento social sem prévia autorização dos órgãos competentes.
Parágrafo único
As empresas constituídas 50 b a forma de sociedade anônima deverão, ainda, fazer constar em seu estatuto social que
as ações representativas do capital social serão sempre nominativas.
Art. 11
As empresas pretendentes à execução dos serviços de radiodifusão, na Faixa de Fronteira, deverão instruir suas propostas
com os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação especifica de radiodifusão:
I - cópia dos atos constitutivos (se ainda em formação) ou cópia
do estatuto, contrato social e respectivas alterações (se empresa já

constituída), em que constem as cláusulas mencionadas no artigo anterior;
II - prova de nacionalidade de todos os administradores ou sócios cotistas" (cópia da Certidão de Nascimento para os solteiros; cópia
da Certidão de Casamento para os casados; cópia da Certidão de Casa-

mento, com respectiva averbação, para os desquitados ou separados judicialmente ou divorciados, e cópia da Certidão de Casamento e de
Óbito do cônjuge, para os viúvos);
III - prova de estarem em dia com as suas obrigações referentes

ao Serviço Militar de todos os administradores ou sócios cotistas; e
IV - prova de estarem em dia com as suas obrigações relacionadas com a Justiça Eleitoral de todos os administradores ousócíos.ootístas.
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Parágrafo único As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima deverão, ainda, apresentar relação nominal dos acionistas, com os respectivos números de ações.
Art. 12
O procedimento para a obtenção do assentimento prévio
do CSN, pelas empresas de radiodifusão, será o seguinte:
I - para empresas em formação ou para aquelas que desejarem,
pela primeira vez, executar o serviço na Faixa de Fronteira - -requerimento instruído com os documentos exigidos pela legislação específica
de radiodifusão e os mencionados no artigo anterior. dirigido ao
DENTEL que, após emitir parecer, encaminhará o respectivo processo
à SG/CSN, para apreciação e posterior restituição àquele Departamento; e
II - para empresas que já possuem o assentimento prévio para
executar o serviço na Faixa de Fronteira e que desejem efetuar alteração em seu instrumento social, para posterior registro, referente a alteração do objeto social; mudança do nome comercial ou endereço da sede; eleição de novo administrador; admissão de novo sócio cotista;
transformação, incorporação. fusão e cisão; ou reforma total dos estatutos ou contrato social - requerimento instruído com os documentos
exigidos pela legislação específica de radiodifusão, a proposta de alteração estatutária ou contratual e as cópias dos documentos pessoais,
mencionados no art. 11, dos novos administradores ou sócios cotistas,
quando for o caso, dirigido ao DENTEL, seguindo-se o processamento
descrito no item I.
Parágrafo único Caberá ao DENTEL o encaminhamento dos atos
constitutivos, instrumentos sociais e respectivas alterações estatutárias e contratuais à empresa requerente, para posterior registro nas
Juntas Comerciais dos Estados e Territórios Federais.
Art. 13 Às Universidades e Fundações que desejarem executar os
serviços de radiodifusão na Faixa de Fronteira serão aplicadas, no que
couber, as disposições deste Regulamento.

CAPITULO IV
Das Atividades de Mineração
Art. 14 Para a execução das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, salvo aqueles de imediata
aplicação na construção civil, na Faixa de Fronteira, serão obedecidas
as prescrições gerais da legislação específica de mineração e oprocesso terá início no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
Art. 15 Entende-se por empresa de mineração, para os efeitos deste Regulamento, a firma ou sociedade constituída e domiciliada no
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País, qualquer que seja a sua forma jurídica e entre cujos objetivos esteja o de realizar a pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos
recursos minerais no território nacional.
§1'? Os componentes da firma ou sociedade a que se refere o presente artigo podem ser pessoas físicas ou jurídicas. nacionais ou estrangeiras, mas nominalmente representadas no ato constitutivo da empresa.
§ 2?
No caso de pessoa física ou empresa individual, só a brasileiro será permitido o estabelecimento ou exploração das atividades

previstas neste capítulo.
§ 3~
É vedada a delegação de poderes de direção ou gerência a estrangeiro. ainda que por procuração outorgada pela sociedade ou empresa individual.
Art. 16 O assentimento prévio do CSN, para a execução das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, será necessário:
1 - para as empresas que se estabelecerem na Faixa de Fronteira; e
n - para as empresas que irão operar dentro da Faixa de Fronteira.
Art. 17 Nashipóteses do artigo anterior, as empresas deverão fazer constar expressamente de seus estatutos ou contratos sociais que:
I - pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) do capital pertencerá ~mpre a brasileiros;
11 - o quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos,
2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros; e
'
In - a administração ou gerência caberá sempre à maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.
Parágrafo único
As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima deverão, ainda, fazer constar em seu estatuto social que
as ações representativas do capital social revestirão sempre a forma
nominativa.
Art. 18
As empresas individuais deverão fazer constar em suas
declarações de firmas que:
1 - o quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos,
2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros; e
n - a administração ou a gerência caberá sempre a brasileiros.
Art. 19
As sociedades enquadradas no art. 16 deverão instruir
seus pedidos com os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação específica de mineração:
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I - cópia dos atos constitutivos (se ainda em formação) ou copia
do estatuto. contrato social e respectivas alterações (se empresa já
constituída), em que constem as cláusulas mencionadas no art. 17;
II - prova de nacionalidade de todos os administradores ou
sócios' cotistas (cópia da Certidão de Nascimento para os solteiros; cópia da Certidão de Casamento para os casados; cópia da Certidão de
Casamento, com respectiva averbação, para os desquitados ou separados judicialmente ou divorciados e cópia da Certidão de Casamento e
de Óbito do cônjuge, para os viúvos);
111 - prova de estarem em dia com as suas obrigações referentes
ao Serviço Militar de todos os administradores ou sócios cotistas; e
IV - prova de estarem em dia com as suas obrigações relacionadas com a Justiça Eleitoral de todos os administradores ou sócios cotís>
tas.
Parágrafo único
As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima deverão. ainda, apresentar relação nominal. contendo a
nacionalidade e número de ações de todos os acionistas.
Art. 20
As pessoas físicas ou empresas individuais deverão instruir seus pedidos com os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação específica de mineração;
I - cópia da declaração de firma, em que constem as cláusulas
mencionadas no art. 18, quando empresa individual;
II - cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme
o caso;
III - prova de estarem em dia com as suas obrigações referentes
ao Serviço Militar; e
IV - prova de estarem em dia com as suas obrigações relacionadas com a Justiça Eleitoral.
Art. 21
O procedimento para a obtenção do assentimento prévio
do CSN, pelas empresas de mineração, será o seguinte:
I - para empresas em formação ou para aquelas que desejarem.
pela primeira vez, executar as atividades na Faixa de Fronteira - requerimento instruído com os documentos exigidos pela legislação específica de mineração e os mencionados nos artigos 19 ou 20, conforme
o caso, dirigido ao DNPM que. após emitir parecer. encaminhará o respectivo processo à SG/CSN, para apreciação e posterior restituição
àquele Departamento; e
II - para empresas que já possuem o assentimento prévio para
executar as atividades na Faixa de Fronteira e que desejem efetuar alteração em seu instrumento social. para posterior registro, referente a alteração do objeto social; mudança do nome comercial ou endereço da
sede; eleição ou substituição de diretores na administração- ou gerência;
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alteração nas atribuições e competências de administradores; modificação na participação do capital social; aumento de capital social nos casosde emissão e/ou subscrição pública ou particular de ações: mudança na forma das ações; entrada ou retirada de novos acionistas; transformação, incorporação. fusão e cisão; retirada e/ou admissão de sócios
cotistas; ou reforma total dos estatutos ou contrato social - requerimento instruído com os documentos exigidos pela legislação específica
de mineração. a proposta de alteração estatutária ou contratual e as cópias dos documentos pessoais mencionados no art. 19 dos novos administradores ou sócios cotistas, quando for o caso, dirigido ao DNPM,
seguindo-se o processamento descrito no item L
Parágrafo único Caberá ao DNPM o encaminhamento dos atos
constitutivos, instrumentos sociais e respectivas alterações estatutárias e contratuais à empresa requerente, para posterior registro nas
Juntas Comerciais dos Estados e Territórios Federais.

CAPÍTULO V
Da Colonização e Loteamentos Rurais
Art. 22
Para a execução das atividades de colonização e loteamentos rurais, 'na Faixa de Fronteira, serão observadas as prescríções
gerais da legislação agrária específica e o processo terá início no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lNCRA).
Art. 23 Entende-se por empresa particular de colonização, para
os efeitos deste Regulamento, as pessoas físicas ou juridicas, estas
constituídas e domiciliadas no País, que tiverem por finalidade executar programa de valorização da área ou distribuição de terras.
§ I?
No caso de pessoa física ou empresa individual, só a brasileiro será permitido executar as atividades previstas neste artigo
§ 2? É vedada a delegação de poderes de direção ou gerência a estrangeiro, ainda que por procuração outorgada pela sociedade ou empresa individual.
Art. 24 O assentimento prévio do CSN para a execução das atividades de colonização e loteamentos rurais, na Faixa de Fronteira, será
necessário:
I - na alienação de terras públicas, para a empresa vencedora de
licitação publicada no Diário Oficial da União; e
II - na alienação de terras particulares, para as empresas que as
desejarem adquirir, quando da apresentação dos respectivos projetos.
Art. 25 Nas hipóteses do artigo anterior, as empresas deverão fazer constar de seus estatutos ou contratos sociais as cláusulas mencionadas nos artigos 17 ou 18, conforme o caso.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

231

Art. 26 As empresas enquadradas no art. 24 deverão instruir seus
processos com os documentos discriminados nos artigos 19 ou 20, conforme o caso.
Art. 27 As empresas de colonização e loteamentos rurais que já
possuem autorização para operar na Faixa de Fronteira necessitarão do
assentimento prévio do CSN para efetuarem alterações em seu instrumento social, para posterior registro, nos casos previstos no item li do
art. 21.
Art. 28 Após instruídos pelo INCRA, os processos de colonização
e ·loteamentos rurais, na Faixa de Fronteira, serão encaminhados à
SG/CSN para apreciação e posterior restituição àquela autarquia.
Parágrafo único Caberá ao INCRA o encaminhamento dos atos
constitutivos, instrumentos sociais e respectivas alterações estatutárias
e contratuais' à empresa requerente, para posterior registro nas Juntas
Comerciais dos Estados e Territórios Federais.

CAPíTULO VI

Das Transações com Imóveis Rurais, envolvendo estrangeiros
Art. 29 Os negócios jurídicos que, direta ou indiretamente, implicarem obtenção da posse, do domínio ou de qualquer outro direito real
sobre imóvel rural situado na Faixa de Fronteira, dependerão do assentimento prévio do CSN e o processo terá início no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), quando adquirente da titularidade daqueles direitos:
I - pessoa física estrangeira residente no Brasil;
II - pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no País;
ou
III - pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, detendo a maioria de seu capital social, pessoa física estrangeira aqui
não residente ou pessoa jurídica estrangeira sediada no exterior.
Art. 30 As pessoas jurídicas referidas nos itens II e III do artigo
anterior somente poderão obter o assentimento prévio quando o imóvel
rural pretendido se destinar à implantação de projeto agrícola, pecuário, industrial ou de colonização, vinculado aos seus objetivos estatutários.
Art. 31 As pessoas físicas estrangeiras que desejarem adquirir
imóvel rural, na Faixa de Fronteira, deverão instruir seus pedidos com
os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação agrária específica:
I - cópia da Carteira de Identidade para Estrangeiro;
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II - declaração do interessado, de que não está respondendo a
inquérito ou ação penal, nem foi condenado pela justiça de seu Pais ou
do Brasil;
III - prova de propriedade do imóvel pretendido, incluindo sua cadeia dominial; e
IV - cópia do Certificado de Cadastro do INCRA, referente ao
exercício em vigor.

Parágrafo único No texto do requerimento para a aquisição do
imóvel rural, o interessado deverá declarar sua residência e o endereço
para correspondência.
Art. 32 As pessoas jurídicas estrangeiras referidas nos itens II e
III do art. 29 que desejarem adquirir imóvel rural, na Faixa de Fronteira, deverão instruir seus pedidos com os seguintes documentos, além
dos exigidos pela legislação agrária específica:
I - cópia do estatuto ou contrato social da empresa;
II - autorização para a peticionária funcionar no Brasil, em se
tratando de empresa estrangeira;
III - cópias dos atos de eleição da diretoria e da alteração do nome comercial da empresa, se for o caso;
IV - relação nominal, contendo a nacionalidade e número de ações
dos acionistas da empresa, quando se tratar de sociedade anônima, em
se tratando de empresa brasileira;
V - prova de propriedade do imóvel pretendido, incluindo sua cadeia dominial; e
VI - cópia do Certificado de Cadastro do INCRA, referente ao
exercício em vigor.
Art. 33 Os processos para transação de imóveis rurais com estrangeiros, na Faixa de Fronteira, serão remetidos pelo INCRA à
SG/CSN, com o respectivo parecer, sendo restituidos àquela autarquia
após apreciados.
CAPÍTULO VII
Da Participação de Estrangeiros em Pessoa
J uridica Brasileira
Art. 34 A participação, a qualquer titulo, de estrangeiro, pessoa
natural ou jurídica, em pessoa jurídica brasileira que seja titular de direito real sobre imóvel rural localizado na Faixa de Fronteira, dependerá do assentimento prévio do CSN.
§ I? São direitos reais, assim definidos no Código Civil Brasileiro, além da propriedade e da posse, a enfiteuse ou aforamento, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, as rendas expressamente constítuídas sobre imóveis, a anticrese e a hipoteca.
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§ 2? A pessoa jurídica que desrespeitar a exigência deste artigo
sujeitar-se-á à dissolução, na forma da legislação pertinente.
Art. 35 Para a lavratura e o registro de escritura de alienação ou
de constituição de direito real, que tiver por objeto imóvel rural situado
na Faixa de Fronteira, em que o outorgado for pessoa jurídica, será indispensável verificar se dela participa, como sócio ou acionista, pessoa
física ou jurídica estrangeira.
Parágrafo único A verificação de que trata este artigo far-se-á da
seguinte maneira:
I - em se tratando de sociedade anônima - à vista da relação nominal dos acionistas, contendo a nacionalidade, o número de ações com
direito a voto e a soma das participações, a qual deverá coincidir com o
capital declarado no estatuto social da empresa, a relação será firmada.
pelos diretores da empresa, responsáveis pela exação da informação,
com a declaração de que foi feita de conformidade com os dados existentes no Livro de Registro de Ações da sociedade; e
II - em se tratando de sociedade de outro tipo - à vista do contrato social e de suas alterações.
Art. 36 O assentimento prévio para os atos previstos neste
capítulo será dado mediante solicitação do interessado à SG/CSN.

CAPÍTULO VIII
Do A iixilio Financeiro aos M unicipios da Faixa
de Fronteira
Art. 37 Para habílitar-se ao auxílio financeiro destinado à execução de obras públicas, previsto no art. 9~ da Lei n~ 6.634, de 2 de maio
de 1979, os municípios total ou parcialmente localizados na Faixa de
Fronteira deverão, até 31 de julho do ano anterior ao da concessão, encaminhar à SG/CSN dados sucintos sobre a obra que pretendem realizar e seu orçamento estimado.
Parágrafo único Em casos especiais, devidamente justificados,
poderá ser concedido auxílio para aquisição de máquinas e equipamentos.
Art. 38 A SG/CSN estudará os pedidos de auxílio e, a partir de l?
de setembro, informará às Prefeituras Municipais da concessão ou não
do auxílio solicitado.
Art. 39 Os recursos serão repassados diretamente às Prefeituras
Municipais por intermédio de agência do Banco do Brasil S.A.
Art. 40 A aplicação dos recursos está sujeita a comprovação perante o Tribunal de Contas da União, por intermédio da SG/CSN.

234

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 1~ O emprego dos recursos limitarse-á ao exercício financeiro em
que foram concedidos, podendo ser aproveitados no exercício imediato,
como Restos a Pagar, desde que devidamente empenhados no exercício
do recebimento.
§ 2? Enquanto as prestações de contas não forem apresentadas, as
Prefeituras Municipais não estarão habilitadas ao recebimento de
auxílios posteriores.

Art. 41 A SG/CSN baixará instruções detalhadas, visando a
orientar as Prefeituras Municipais quanto à habilitação e repasse dos
auxílios, aplicação dos recursos e prestação de contas.

CAPÍTULO IX
Da Inscrição nos Órgãos do Registro do Comércio

Art. 42 As Juntas Comerciais dos Estados e dos Territórios Federais exigirão prova do assentimento prévio do CSN nos seguintes casos:
I - execução dos serviços de radiodifusão, de que trata O Capítulo lII:
a) para inscrição dos atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais das empresas que desejarem, pela primeira vez, executar o serviço na Faixa de Fronteira; e
b) para inscrição das alterações nos instrumentos sociais,
listadas no item II do art. 12; e
II - execução das atividades de mineração, de que trata o Capítulo IV e de colonização e loteamento rurais, de que trata o Capítulo V:
a) para inscrição dos atos constitutivos, declarações de firma, estatutos ou contratos sociais das empresas que desejarem,
pela primeira vez, executar as atividades na Faixa de Fronteira;
e
b) para inscrição das alterações nos instrumentos sociais,
listadas no item II do art. 21.
Art. 43 A abertura de filiais, agências, sucursais, postos ou
quaisquer outros estabelecimentos com poder de representação ou mandato da matriz, na Faixa de Fronteira, relacionados com a prática de
atos que necessitam do assentimento prévio, implicará o cumprimento
das prescrições deste regulamento.
Art. 44 Será dispensado ato formal da SG/CSN, nos casos de dissolução, liquidação ou extinção das empresas que obtiveram o assentimento prévio para exercerem atividades na Faixa de Fronteira, na for-
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ma deste regulamento, cabendo ao Departamento Nacional de Registro
do Comércio (DNRC) comunicar tais ocorrências àquela Secretaria Geral, para fins de controle.
CAPÍTULO X
Disposições Gerais

Art. 45 Às entidades da administração indireta da União, dos Estados e dos Municípios, aplicam-se, no que couber, as disposições deste
regulamento, não lhes sendo exigível, porém, que adotem para suas
ações a ~orma nominativa.
Art. 46 Os Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis exigirão
prova do assentimento prévio do CSN para as transações com imóveis
rurais, envolvendo estrangeiros, de que trata o Captítulo VI e obedecidas as prescrições da legislação que regula a aquisição de imóvel rural
por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira autorízada a funcionar no Brasil.
Art. 47 Trimestralmente, os Cartórios de Registro de Imóveis remeterão à Corregedoria da Justiça Estadual a que estiverem subordinados ou à Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
à repartição estadual do .INCRA e à SG/CSN, relação das aquisições
de imóveis rurais por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. situados na Faixa de Fronteira, da qual constarão os seguintes dados:
I - menção do documento de identidade das partes contratantes
ou dos respectivos atos constitutivos, se pessoas jurídicas;
II - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e confrontações; e
III - transcrição da autorização do órgão competente.
Art. 48 A SG/CSN solicitará, das autoridades e órgãos competentes, a instauração de inquérito destinado a apurar as infrações ao dísposto neste regulamento.
Art. 49 Os atos previstos neste regulamento, se praticados sem o
assentimento prévio do CSN, serão nulos de pleno direito e sujeitarão
os responsáveis à multa de até vinte por cento (20%) do valor declarado
do negócio irregularmente realizado.
Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1980; 159~ da Independênçia e 92~ da República.
JOÀO FIGUEIREDO
Danílo Venturíní
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DECRETO

N~

86.066, DE 26 DE AGOSTO DE 1980
Altera dispositivo do Regulamento da
Ordem do Mérito Naval.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os artigos 29 e 44 do Regulamento da Ordem do Mérito
Naval. aprovado pelo Decreto n~ 71.314, de 6 de novembro de 1972, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29 Os excluídos pelos motivos do artigo anterior, ressalvado o disposto no § 1~, somente poderão ser readmitidos se. após abs~l.
vidos pelos Tribunais Superiores, manifestarem sua vontade mediante
requerimento e forem considerados reabilitados por um Conselho Especial de Justificação. nomeado pelo Conselho da Ordem do Mérito Naval, o qual decidirá, em última instância, sobre a conveniência ou não
da reinclusão pleiteada.
§ 1~ Os que tiverem sido reformados, transferidos para a reserva,
demitidos ou postos em disponibilidade. por força de Atos Instítucíonais ou Complementares, poderão•.igualmente, ser readmitidos se, tendo sido anistiados na forma da lei, manifestarem sua vontade por meio
de requerimento e a sua reinclusão for considerada conveniente, em última Instância, pelo Conselho da Ordem do Mérito Naval.
§ 2~ Os anistiados falecidos poderão ser readmitidos, «post mortem". mediante proposta de um dos membros do Conselho, observado o
disposto, «in fine», do parágrafo anterior»,
«Art. 44 Os excluídos pelos motivos do artigo anterior, ressalvado o disposto no § 1~, somente poderão ser readmitidos se, ap'ós absolvidos pelos Tribunais Superiores, manifestarem sua vontade mediante
requerimento e forem considerados reabilitados por um Conselho Especial de Justificação. nomeado pelo Conselho da Ordem do Mérito N aval, o qual decidirá, em última instância, sobre a conveniência ou não
da reínclusão pleiteada.
§ 1~ Os que tiverem sido reformados, transferidos para a reserva,
demitidos ou postos em disponibilidade, por força de Atos Institucionais ou Complementares, poderão, igualmente, ser readmitidos se, tendo sido anistiados na forma da lei, manifestarem sua vontade por meio
de requerimento e a sua reinclusão for considerada conveniente, em última ínstâncía, pelo Conselho da Ordem do Mérito Naval.
§ 2~ Os anistiados falecidos poderão ser readmitidos, «post mortem". mediante proposta de. um dos membros do Conselho, observado o
disposto, «in fine», do parágrafo anterior».
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca

DECRETO N? 85.066, DE 26 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
20.976.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$
20.976.000,00 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste De,ereto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 28.8.80.
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DECRETO

N~

85.067, DE 26 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Tribunal de Contas da . União
o crédito suplementar no valor de CrI
16.550.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo n· da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Tribunal de Contas da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.550.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos
e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 .de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 28.8.80.

DECRETO

n~

85.068, DE 26 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Tribunal Federal de Recursos
o crédito suplementar no valor de Cr$
12.600.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo n da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar no valor de Cr$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indi·
cada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de agosto de 1980;
159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 28.8.80.

DECRETO N? 85.069, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao- Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 23.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? dá Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo
I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessanos à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão' de anulação parcial da dotação orçamentária índicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 28.8.80.

DECRETO N? 85.070. DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre aos Ministérios das Comunicaçôes e das Minas e Energia , em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 468.017.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA;
Art. I? Fica aberto aos Ministérios das Comunicações e das Mi·
nas e Energia, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 468.017.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito milhões e dezessete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980;
159? da Independência e 92? da
Rslpública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals
H.C. Mattos
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de 28.8.80.
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DECRETO N? 85.071, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas unidades orçamentárias o
crédito- suplementar no valor de Cr$
32.065.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor de diversas
unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 32.065.000,00 (trinta e
dois milhões, sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispoaições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Mário Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no Ir.O, de 28.8.80.

DECRETO N? 85.072, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e da Saúde o crédito suplementar no valor de Cr$ 40.090.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Pica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social e da Saúde, em favor da Central de Medicamentos e do Instituto
N acionaI de Alimentação e Nutrição, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 40.090.000,00 (quarenta milhões e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias índicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
Jair Soares
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 28.8.80.

DECRETO N? 85.073, de 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar
valor de CrI 6..000.000,00
para reforço. de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

no

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações. orçamentárias indícadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 28.8.80.

DECRETO N? 85.074, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Altera a redação do artigo 2'.> do Decreto n'.> 77.284, de 11 de março de 1976 e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 2?, alínea a do Decreto-lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
DE C RE TA:
Art. I?
Mantidas as demais disposições do Decreto n? 77.284, de
11 de março de 1976, seu artigo 2?, acrescido de parágrafo único, passa
a ter a seguinte redação:
«Art. 2? O terreno a que se refere o artigo I? se destina à
construção de novas instalações do jornal "A GAZETA" e de
emissoras de rádio e televisão estabelecidas por iniciativa da
cessionária, no prazo de 6 (seis) anos, a contar da data da
assinatura do contrato de cessão, que será lavrado em livro
próprio do serviço do Patrimônio da União.
Parágrafo único Para os fins de que trata este artigo poderá
a cessionária alienar até 50% (cinqüenta por cento) do domínio
útil do terreno cedido».
Art. 2?
Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
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DECRETO N? 85.075, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Prorroga o prazo de intervenção
governamental na área prioritária de
reforma agrária, de que trata o Decreto n?
67,557, de 12 de novembro de 1970, alterado
pelo Decreto nf 75.295, de 27 de janeiro de
1976.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lI!, e 161, § 4?, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 43, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado por mais cinco anos, a partir do seu
término, o prazo de intervenção governamental na área prioritária de
reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 67.557, de 12 de novembro de
1970, alterado pelo Decreto n? 75.295, de 27 de janeiro de 1975.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
DECRETO N? 85.076, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o imóvel rural que
menciona, situado nos Municípios de
Xapuri e Brasiléia, no Estado do Acre.
compreendido na área prioritária de
reforma agrária, de que trata o Decreto n~
67.557, de 12 de novembro de 1970, alterado
pelo Decreto n~ 75.295, de 27 de janeiro de
1975, e cuja vigência foi prorrogada pelo
Decreto nf 85.075, de 27 de agosto de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item I!I, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e.do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de interesse social, para fins de
desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e
V, da Lei n? 4.504, de 30.de novembro de 1964, o imóvel rural
denominado "Porvir Novo", com a área aproximada de 29.386ha,
pertencente a diversos proprietários, e situado nos Municípios de
Xapuri e Brasiléia, no Estado do Acre.
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Parágrafo umco O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: parte-se do ponto «OI», de coordenadas geográficas
longitude 68'39'16" WGr e latitude de 11'08'11" NE, situado na divisa
com a Bolívia; dai, a uma distância de 11.930m, encontra-se o ponto
«02», de coordenadas geográficas longitude 68'38'08" WGr e latitude11'01'22" NW; daí, a uma distância de 1O.080m, encontra-se o ponto
«03», de coordenadas geográficas longitude 68'30'05" WGr e latitude
10'56'37"NE, situado à margem direita do Rio Acre; daí, a uma
distância de 13.580m, encontra-se o ponto «04>;, de coordenadas
geográficas longitude 68"34'02" WGr e 'latitude 10'32'17" SE, situado
à margem esquerda do Igarapé Monte Santo; daí, a uma distância de
18.220m, encontra-se o ponto «05», de coordenadas geográficas
longitude 68'32'17" WGr e latitude 11'02'04" SE, situado à margem
esquerda da estrada velha Rio Branco - Brasiléia; daí, a uma
dístârrcía de 5.430m, encontra-se o ponto «06», de coordenadas
geográficas longitude 68'29'50" WGr e latitude 11'03'57" SW, situado à
margem esquerda do Rio T'ipamanu, no sentido Brasiléia -e-- Rio
Branco; daí, a uma distância de 6.870m, encontra-se o ponto «07», de coordenadas geográficas longitude 68'32'31" WGr e latitude de 11'06'39"
SW, situado ao lado da divisa com a Bolívia; daí, a uma distância de
12.530m, encontra-se o.ponto «OI», inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis
classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementas
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo
anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonizaçâo e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n?
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de.6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de .1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 85.077, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropríaçlIo, o imóvel rural que mencione. situado no Município de Rio Branco, no Estado do Acre, compreendido na
área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.557, de 12 de novembro de 1970, alterado pelo Decreto n?
75.295, de 27 de janeiro de 1975,e cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto n?
85.075, de 27 de agosto de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item lII, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de
desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e
V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural
denominado «Catuaba», medindo aproximadamente 35.000ha,
pertencente a João Parassu Borges, Álvaro Francisco Amêndola e
Josué Alexandre de Oliveira, e situado no Município de Rio Branco, no
Estado do Acre.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: parte-se do ponto «(01», de coordenadas geográficas
longitude 67?40'32" WGr e latitude 09°56'06" SE, situado à margem esquerda do Rio Acre; daí, cruzando o Rio Acre, a uma distância de
4.250m, até encontrar o ponto «02», de coordenadas geográficas longitude 67°38'47" WGr e latitude 09°57'53" SE; daí, a uma distância de
3.450m, até encontrar o ponto «03»" de coordenadas geográficas longitude
67°36'52" WGr e latitude 09°58'03" SW: daí, uma distãncia de 5.220m,
até encontrar o ponto «04», de coordenadas geográficas longitude
67°37'33" WGr e latitude 10 0 0 0 ' 0 8 " S W : daí, a uma distãncia de 930m,
até encontrar o ponto «05», de coordenadas geográficas longitude
67°37'54"WGr e latitude 10°01'05" SE; daí, a uma distância de 6.080m,
até encontrar o ponto «06», de coordenadas geográficas longitude
67°34'38'''WGre latitude 10°01'15" SE; daí, a uma distância de 4.280m,
até encontrar o ponto «07», de coordenadas geográficas longitude
67°33'09" WGr e latitude 10°03'03" SE; daí, a uma distância de 3.200m,
até encontrar o ponto «07-A», de coordenadas geográficas longitude
67°34'34" WGr e latitude 10°04'08" SE, que se encontra na confluência
da Rodovia BR. 317 com a Rodovia BR. 364; daí, a uma distância de
12.570m, até encontrar o ponto «07-Bn, de coordenadas geográficas longitude 67°28'15" WGr e latitude 10 0 0 6 ' 4 5 " N E , situado à margem direita
da BR. 364, sentido Rio Branco: daí a uma distância de 5.030m, até en-
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contrar O ponto «07-C)), de coordenadas geográficas longitude 67°25'42"
WGr e latitude 10°05'04" SW, que fica na confluência da Rodovia BR.
364 com a Rodovia AC:400; daí, a uma distância de 17.630m, até encontrar o ponto «OS", de coordenadas geográficas longitude 67°29'17" WGr
e latitude 10°14'30" NW, que fica na margem direita da Rodovia AC400, sentido Rodovia AC-040; daí, a uma distância de 5.030m, o ponto
«09» , de coordenadas geográficas longitude 67°31'41" WGr e latitude
10°12'49" SW; daí, a uma distância de 2.1S0m, até encontrar o ponto
«10» , de coordenadas geográficas longitude 67°32'4S" WGre latitude
10°12'54" NW; daí, a uma distância de 1.550m, até encontrar o ponto
«Ll » , de coordenadas geográficas longitude 67°33'55" WGr e latitude
10°12'16" N; daí, a uma distância de 5AIOm. até encontrar o ponto
«12.., de coordenadas geográficas longitude 67°33'57" WGr e latitude
10°09'16" NW; daí, a uma distância de 7.630m, até encontrar o ponto
-'<13.., de coordenadas geográficas longitude 67°36'26" WGr e latitude
10°06'19" SW, localizado à margem direita da Rodovia BR. 317, sentido
Xapuri; daí. a uma distância deA.650m, até encontrar o ponto «14)), de
coordenadas geográficas longitude 67°38'~5" WGr e latitude 10°06'36"
NE, situado à margem direita da Rodovia BR. 317, sentido Xapuri; daí,
a uma distância de 5AOOm, até encontrar o ponto «15)). de coordenadas
geográficas longitude 67'37'41" WGr e latitude 10°03'49" NW; dai, a
uma distância de 4.210m. até encontrar o ponto «16)), de coordenadas
geográficas longitude 67°40'02" WGr e latitude 10°03'36" NW; daí, a
uma distância de 5.480m, até encontrar o ponto «17». de coordenadas
geográficas longitude 67°41'24" WGr e latitude 10°00'55" NE, situado à
margem esquerda da Rodovia BR. 364, sentido Rio Branco; daí, a uma
distância de 2.450m, até encontrar o ponto «18», de coordenadas geográficas longitude 67°41'24" WGr e latitude 10°00'45" NW, situado à margem direita da Rodovia BR. 364, sentido Rio Branco; dai, a uma distância de 7.750m, cruzando o Rio Acre, até encontrar o ponto c:<19)) , de coordenadas geográficas longitude 67°42'36" WGr e latitude 09°57'04" NE,
situado à margem esquerda do Rio Acre; daí, a uma distância de
4.300m, até encontrar o ponto «01», inicial da descrição deste perfmetro,

Art. 2~ Excluem-se dos efeitos' deste Decreto: a) os imóveis
classificados como empresa rural, nos termos da Lei n~ 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e do art. 2~ do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo
anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n~
554, de 25 de abril de 1969.
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Art. 4? E ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na

Lei n~ 4.9.47, de 6 de abril de 1966,no parágrafo único do art. 13 -do
Decreto-lei n? 554, de 25. de abril de 1969, e na Lei n~ 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art.. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 'lfl de agosto de 1980;
República.

159~

da Independência e

92~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

DECRETO

N~

85.078, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriaç40, os imóveie rurais que
menciona, situados no Municfpio de BreeiMia, Estado do Acre, compreendidos na
área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.667, de 12 de novembro de 1970, alterado pelo Decreto n?
76.296, de 27 de janeiro de 1975, e cuia vig"ncia foi prorrogada pelo Decreto n?
86.076/80.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item IH, e 161, §§ 2~ e .4~, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de
1964, e do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ São declarados de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da
Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais denominados
«Quixadá», «São João» e «Belmonte», cujas áreas perfazem aproximadamente 54.112 ha, pertencentes a díversos proprietários e situados no
Munjcfpio de Brasiléia, no Estado do Acre.
Parágrafo único Os imóveis a que se refere este artigo têm o seguinte perímetro: parte-se do ponto "01", de coordenadas geográficas
longitude 69°01'09" WGr e latitude 10°58'51" NW, situado à margem es-
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querda do rio Acre; daí, a uma distância de 8.420m, encontra-se o ponto
"02", de coordenadas geográficas longitude 69°01'25" WGr e latitude
10°59'21" SE; daí, a uma distância de 4.120m, encontra-se o ponto
"03", de coordenadas geográficas longitude 68°59'21" WGr e latitude
10059'27" NE; daí, a uma dístância de 7.420m, encontra-se o ponto "04",
de coordenadas geográficas longitude 68°53'41" WGr e latitude
10 0 5 0 ' 2 7 " N E ; daí, a uma distância de 11.770m, encontra- se o ponto
"05", de coordenadas geográficas longitude 68°54'21" WGr e latitude
10°45'39" E, situada à margem direita do Igarapé Riozinho; daí, a uma
distância de 3.550m, encontra-se o ponto "06", de coordenadas gaográficas longitude 68°52'15" WGr e latitude 10°45'49" SE; daí, a uma distância de 3.880m, encontra-se o ponto "07", de coordenadas geográficas
longitude 68°51'47" WGr e latitude 10°47'00" NE; daí, a uma distância
de 6.800m, 'encontra-se o ponto "08", de coordenadas geográficas longitude 68°48'33" WGr e latitude 10°46'02" SE; daí, a uma distância de
7.380m, encontra-se o ponto "09", de coordenadas geográficas longitude
68°46'41" WGr e latitude 10°49'32" SW; daí, a uma distância de
18.030m, encontra-se o ponto "10", de coordenadas geográficas longitude 68°48'16" WGr e latitude 10°59'14", situado à margem esquerda do
rio Acre; segue-se o rio no sentido Brasíléía-Assís Brasil, a uma distância de 38.597m, até encontrar o ponto "01", inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos-efeitos deste Decreto: a) os ímóveis classi·
ficados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei
n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969 e na Lei n? 6.634, de 2 de maio de
1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 86.079, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriaç40, o imóvel rural que menciona, situado no Município de Bresiléíe,
no Estado do Acre, compreendido na área
prioritária de reforma agrária, de que trata
o Decreto n? 67.557, de 12 de novembro de
1970, alterado pelo Decreto n? 75.295, de 27
de janeiro de 1975, e cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto n? 85.075, de 27 de
agosto de 1980~

O PRESIDENTE: DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item III, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-lei n? 664, de 26 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? :É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos do arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da Lei n?
4.604, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado Santa
Quitéria, com a área aproximada de 69.983 ha, pertencente a diversos
proprietários e situado no Município de Brasiléia, no Estado do Acre.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: parte-se do ponto "01", de coordenadas geográficas longitude 69°31'32" WGr e latitude 10°66'01" N, situado à margem esquerda
do rio Acre; daí, a uma distância de 2.780m, encontra-se o ponto "02",
de coordenadas geográficas longitude 69°31'32" WGr e latitude
10°64',10" NE, situado à margem direita da Rodovia BR-317; daí, a
uma distância de 1,220m, seguindo pela Rodovia BR-317, no sentido Assis Brasil-Brasfléia, encontra-se O ponto "03", de coordenadas geográficas longitude 69°31'02" WGr e latitude 10°63'29" NW, situado à margem esquerda da BR-317; daí, a uma distância de 4.080m, encontra-se o
ponto "04", de coordenadas geográficas longitude 63°32'60" WGr e latitude 10°62'12" NE, situado à margem direita do Igarapé São Pedro;
daí, a uma distância de 10.123m, encontra-se o ponto "06", de coordenadas geográficas longitude 69°28'66" WGr e latitude 10°47'27" NW;
daí, a uma distância de 8.580m, encontra-se o ponto "06", de coordenadas geográficas longitude 69°29'42" WGr e latitude 10°42'36" NE; daí, a
uma distâncía de 8.72Om, encontra-se o ponto "07", de coordenadas
geográficas longitude 69°26'06" WGr e latitude 10°41'24" SE; dai, a
uma distância de 8.980m, encontra-se o ponto "08", de coordenadas
geográficas longitude 69°22'37" WGr e latitude 10°46'39" SE; daí, a
uma distãncia de 6.780m, encontra-se o ponto "09", de coordenadas
geográficas longitude 69°19'32" WGr e latitude 10?46'26" NE; daí, a
uma distância de 12.680m, encontra-se o ponto "10", de coordenadas
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geográficas longitude 69°12'39" e latitude 10°45'36" SW; dai, a uma distância de 19,590m, encontra-se o ponto "11", de coordenadas geográficas longitude 69°13'51" WGr e latitude 10°56'04" W, situado à margem
esquerda do rio Acre; segue-se o rio, no sentido Brastléía-Assís Brasil,
a uma distância de 52.250m, até encontrar o ponto "01", inicial da descrição deste perímetro,
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n~ 4,504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrfcolâs, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n?
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada I? as disposições em contrãrio.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da ReRepública.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile,
DECRETO N? 85.080, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o imóvel rural que menciona, situado no Município de Rio Branco, no Estado do Acre, compreendido na
área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 67.557, de 12 de novembro de 1970, alterado pelo Decreto n?
75.295, de 27 de janeiro de 1976, e cuja vigéocie foi prorrogada pelo Decreto n?
86.076, de 27 de agosto de 1980.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,

Aros
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DE CRE TA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Fazenda
Santo Antonio», com a área aproximada de 10.000ha, pertencente a Archimedes Barbieri e outros, e situado no Município de Rio Branco, no
E stado do Acre.
Parágrafo ,único O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte

perímetro:

parte-se

do

ponto

«OI», de

coordenadas

geográfi-

cas longitude 67'55'59" WGr e latitnde 09'59'12" SW; dai, a nma distância de 4.780m, até encontrar O ponto "02", de coordenadas geográfi·
cas longitnde 67'55'59" WGr e latitude 10'01'12" SW; dai, a uma distância de 4.500m, até encontrar o ponto "03", de coordenadas geográficas longitude 67'58'27" WGr e latitude 10'01'58" NW; daí, a uma drstância de 6.120m, até encontrar o ponto "04" de coordenadas geográficas longitude 68?01'42" WGr e latitude 10?01'54" N; daí a uma distância
de 1O.800m até encontrar o ponto "05", de coordenadas geográficas longitude 68'01'42" WGr e latitude 09'53'12" SE; daí, a uma distância de
7.350m, até encontrar o ponto "06", de coordenadas geográficas longitude 67'55'58" WGr e latitnde 09'57'16" SE; daí, a uma distância de
1.250m, até encontrar o ponto "07" de coordenadas geográficas longitude 67'57'39" WGr e latitnde 09'59'12" SW; daí, a uma dístâncíavde
3.320m, até encontrar o ponto "O.l", inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classi·
ficados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, ou semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo anterior, inclusive..a terceiros.
Art. ·3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica antorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n?
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tit,uladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947,. de 6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
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DECRETO N? 85.081, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza estrangeiros a adquirirem direito sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e de Recife, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760 de 5 de setembro de 1946,
DECRETA:
Art. I?

Ficam autorizados:
- a adquirir o domínio útil:
1) Manuel Silva Matos, de nacionalidade norte-americana, do terreno de marinha, designado por Lote 3, Quadra E, situado na Rua E do
Loteamento Parque Costamonte, na Ilha da Conceição, Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o n? 0768-06.800, de 1980,
2) Tomas Bogdan Leopoldo Ruszkay e sua mulher Susana Isabel
Havas de Ruszkay, ambos de nacionalidade argentina, da fração ideal
de 0,390% do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida
Franklin Roosevelt n? 39, correspondente ao apartamento n? 804, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob n? 0768-53.883, de 1979:
3) Ali Fassi Fihri e Astrid Birgitta Fassi Fihri, respectivamente, de
nacionalidades marroquina e sueca, da fração ideal de 0,0087 do terreno
de acrescidos· de marinha, situado à Avenida Agamenon Magalhães n?
2.265, correspondente ao apartamento n? 804, Município de Recife, Estado de Pernanbuco, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n? 0480-07.269, de 1976; .
4) Pablo Velasco Gonzalez e sua mulher Carmen Bayór Gonzalez,
ambos de nacionalidade espanhola, do terreno de marinha, situado na
Avenida Feliciano Sodré n? 1 (lote n? 10-G), Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o n? 0768-53.176, de 1979;
5) Siegfried Wilhelm Georgii, de nacionalidade alemã, da fração
ideal de 0,023916 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua
Padre Bernardino Pessoa n? 690, correspondente ao apartamento n? 504
e 2 (duas) garagens de n?s 5 e 41, Município de Recife, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n? 0480-04.096, de 1980.
.
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Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92? da Re·
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.082, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Autoriza o tuncionemento do curso de
Letras, da Faculdade de Filosofia da
Cidade de Goiás, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições q~e
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o
artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educação n? 491/80, conforme consta do
Processo n~ 4399/77-CFE e 222.462/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DE CR E TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras,
habilitação Português-Inglês, licenciatura plena, da Faculdade de
Filosofia da Cidade de Goiás, mantida pela Fundação Faculdade de
Filosofia da Cidade de Goiás, com sede na cidade de Goiás, Estado de
Goiás.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO

N~

85.083, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilldade pública pere-tins
de desapropriação pelo
Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
(D.N.O.C.S.), área de terra abrangida pela
bacia hidráulica e faixa seca do Açude
Público «Berre do Jué», nos Municípios de
Floresta e Betânia, Estado de
Pernambuco. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itém IfI, da Constituição, nos termos do
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Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956 e na conformidade do artigo 4? da Lei n? 4.593, de
29 de dezembro de 1964 e artigo 28 da Lei n?, 6.662, de 25 de junho de
1979,

DECRETk
Art. 1'; Fica

declarada

de

utilidade pública

para

efeito

de

desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

- D.N .O.C.S., autarquia vinculada ao Ministério do Interior, uma área
de terra, titulada a diversos particulares, com aproximadamente
8.851,5200 ha (três mil, oitocentos e cinqüenta e um hectares e cinco mil

e duzentos eentiares) abrangida pela bacia hidráulica e faixa Seca do,
Açude Público "Barra do Juá", sendo 1.008,00 ha (um mil e oito
hectares) no Município de Floresta e 2.843,5200 ha (dois mil, oitocentos
e quarenta e três hectares e cinco mil e duzentos ceneiaresl, no
Município de Betânia, ambos no Estado de Pernambuco, assim descrita
na planta constante do Processo MI n? 00-80-04884-6, devidamente
rubricada pelo Secretar-io-Geral do Ministério do Interior: a érea de
terra a ser desapropriada tem seu início .no ponto O; situado a 200
metros à iusante do eixo do boqueirão do açude sobre uma linha
paralela ao eixo citado, na perpendicular baixada a partir do marco da
ombreira esquerda; deste ponto, segue na direção Norte-Sul pela linha
paralela ao eixo por 160 m até encontrar o ponto 1; neste, faz um
ângulo interno de 132"00' e segue a distância de 1.230 m até encontrar o
ponto 2; neste, faz um ângulo interno de 208"00' e segue a distância de
1.780 m até encontrar o ponto 3; neste, faz um ângulo interno de 116"30'
e segue a distância de 520 m até encontrar o ponto 4; neste, faz um
ângulo interno de 76"00' e segue a distância de 1.160 m até encontrar o
ponto 5: neste, faz um ângulo interno de 340"00' e segue a distância de
1.500 m até encontrar o ponto 6; neste, faz um ângulo interno de 154"00'
e segue a distância de 2.080 m até encontrar o ponto 7; neste, faz um
ângulo interno de 222"00' e segue a distância de 550 m até encontrar o
ponto 8; neste, faz um ângulo interno de 107"00' e segue a distância de
460 m até encontrar o ponto 9; neste, faz um ângulo interno de 87°00' e
segue a distância de 1.220 m até encontrar o ponto 10; neste, faz um
ângulo interno de 220°30' e segue a distância de 460 m até encontrar o
ponto 11; neste, faz um ângulo 256"00' e segue a distância de 920 m até
encontrar o ponto 12; neste, faz um ângulo interno de 217"00' e segue a
distância de 900 m até encontrar o ponto 13; neste, faz um ângulo
interno de 112°00' e segue a distância de 360 m até encontrar o ponto
14; neste, faz um ângulo interno de 94"00' e segue a distância de 840 m
até encontrar o ponto 15; neste, faz um ângulo interno de 136"00' e
segue a distância de 1.900 m até encontrar o ponto 16; neste, faz um
ângulo interno de 121"30' e segue a distância de 1.620 m até encontrar o
ponto 17; neste, faz um ângulo interno de 254"00' e segue a distância de
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660 m até encontrar o ponto 18; neste, faz um ângulo interno de 127°00'
e segue a distância de 630 m até encontrar o ponto 19; neste, faz um
ângulo interno de 274°00' e segue a distância de 960 m até encontrar o
ponto 20; neste, faz um ângulo interno de 124°30' e segue a distância de
650 m até encontrar o ponto 21; neste, faz um ângulo interno de 277°30'
e segue a distância de 1.230 m até encontrar o ponto 22, neste, faz um

ângulo interno de 215°30' e segue a distância de 2.520 m até encontrar o
ponto 23; neste, faz um ângulo interno de 95°00' e segue a distância de
490 m até encontrar o ponto 24; neste, faz um ângulo interno de 105°00'
e segue a distância de 1.920 m até encontrar o ponto 25; neste, faz um
ângulo interno de 271'00' e segue a distância de 840 m até encontrar o
ponto 26; neste, faz um ângulo interno de 153'00' e segue a distância de
2.360 m até encontrar o ponto 27; neste, faz um ângulo interno jie
102'30' e segue a distância de 430 m até encontrar o ponto 28; neste,
faz um ângulo interno de 95°00' e segue a distância de 2.860 m até
encontrar o ponto 29; neste, faz um ângulo interno de 234°30' e segue a
distância de 1.720 m até encontrar o ponto 30; neste, faz um ângulo
interno de 312°30' e segue a distância de 1.240 m até encontrar o ponto
31, neste, faz um ângulo interno de 112°00' e segue a distância de 400 m
até encontrar o ponto 32; neste, faz um ângulo interno de 89°30' e segue
a distância de 1.200 m até encontrar o ponto 33; neste, faz um ângulo
interno de 293°00' e segue a distância de 750 m até encontrar o ponto
34; neste, faz um ângulo interno de 263°30' e segue a distância de 720 m
até encontrar o ponto 35; neste, faz um ângulo interno de 124°00' e
segue a distância de 840 m até encontrar o ponto 36; neste, faz um
ângulo interno de 122'00' e segue a distância de 580 m até encontrar o
ponto 37; neste, faz um ângulo interno de 308°30' e segue a distância de
1.140 m até encontrar o ponto 38; neste, faz um ângulo interno de 75°00'
e segue a distância de 860 m até encontrar o ponto 39; neste, faz um
ângulo interno de 243°00' e segue a distância de 830 m até encontrar o
ponto 40; neste, faz um ângulo interno de 207'30' e segue a distância de
2.080 m até encontrar o ponto 41; neste, faz um ângulo interno de
133°30' e segue a distância de 1.360 m até encontrar o ponto 42; neste,
faz um ângulo interno de 99°00' e segue a distância de 420 m até
encontrar o ponto 43; neste, faz um ângulo interno de 91°00' e segue a
distância de 1.110 m até encontrar o ponto 44, neste, faz um ângulo
interno de 226'30' e segue a distância de 2.170 m até encontrar o ponto
45; neste, faz um ângulo interno de 313°00' e segue a distância de 840 m
até encontrar o ponto 46; neste, faz um ângulo interno de 106°30' e
segue a distância de 420 m até encontrar no ponto 47; neste, faz um
ângulo interno de 96'00' e segue a distância de 1.000 m até encontrar o
ponto 48; neste, faz um ângulo interno de 132°30' e segue a distância de
1.300 m até encontrai o ponto 49; neste, faz um ângulo interno de
262°30' e segue a distância de 360 m até encontrar o ponto 50; neste, faz
um ângulo interno de 276°00' e segue a distância de 1.070 m até
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encontrar o ponto 51; neste, faz um ângulo interno de 106°30' e segue a
distância de 470 m até encontrar o ponto 52; neste, faz um ângulo
interno de 85°00' e segue a distância de 1.310 m até encontrar o ponto
53; neste, faz um ângulo interno de 305°30' e segue a distância de 2.800
m até encontrar o ponto 54; neste, faz um ângulo interno de 84°30' e
segue a distância de 510 m até encontrar o ponto 55; neste, faz um
ângulo interno de 112°00' e segue a distância de 1.960 m até encontrar o
ponto 56; neste, faz um ângulo interno de 168°30' e segue a distância
de 2.330 m até encontrar o ponto 57; neste, faz um ângulo interno de
325°00' e segue a distância de 740 m até encontrar o ponto 58; neste, faz
um ângulo interno de 95°30' e segue a distância de 600 m até encontrar
o ponto 59; neste, faz um ângulo interno de 134°00' e segue a distância
de 1.480 m até encontrar o ponto 60; neste, faz um ângulo interno de
210°00' e' segue a distância de 1.520 m até encontrar o ponto 61 = O,
inicial do polígono estando assim o mesmo fechado.
Art. 2? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas fica
autorizado a promover e executar, com recursos do Programa de
Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste - E.M. 010/CDE, a
desapropriação de que trata este Decreto.
Art. 3? O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência, de
conformidade com o artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 85.084, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
401.721.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 401.721.000,00 (quatrocentos e um milhões, setecentos e vinte e um
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na .data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 28.8.80.

DECRETO N? 85.085, DE 27 DE AGOSTO DE 1980
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
8.782.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 8.782.000,00 (oito milhões, setecentos e oitenta e dois mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no anexo 11 deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 28.8.80.

DECRETO N? 85.086, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor do Arquivo Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.700.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Arquivo Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.700.000,00 (três
milhões e setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 29.8.80.
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DECRETO N? 85.087, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Abre 80 Ministério da Indústria e do
Comércio, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 211.400.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 211.400.000,00 (duzentos e onze milhões e
quatrocentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
Delfim Netto'
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 29.8.80.

DECRETO N? 85.088, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército e Território Federal de Fernando de Noronha. o crédito suplementar no valor de Cr$
4.059.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I?
Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército e Território Federal de Fernando de Noronha, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.059.000,00 (quatro milhões e cinqüenta e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 28 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da Re.pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires.
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 29.8.80.

DECRETO N? 85.089, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
19.478.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
19.478.000,00 (dezenove milhões e quatrocentos e setenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília·, 28 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim N IJtto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 29.8.80.

DECRETO

N~

85.090, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$
385.053.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA;
Art. 1~
Fica aberto ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$ 385.053.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões e cinqüenta e três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murillo Macêdo
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 29.8.80 e republicados no de 18.9.80.
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DECRETO N? 85.091, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde. em favor
da Superintendência de Campanhas de
Saúde Pública, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 104.500.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 104.500.000,00 (cento e quatro milhões e quinhentos mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no anexo H deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 29.8.80.

DECRETO N? 85.092, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Peulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de
sso Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, ítem IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra c do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 701.335/80,
DE C RE TA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas ua faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de
transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre a estrutura 37-4 da linha de transmissão denominada subestação Laranjeiras subestação Paiol e a subestação Matão; no Município de Matão, Estado
de São Paulo, cujos projetos e planta de situação n? BX-D-11.254 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Ãguas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 701.335/80.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3~
Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a' embaracem ou lhe causem danos. incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente. utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.093, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da subestação Matão, da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL no Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 701.335/80,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 12.102
m' (doze mil, cento e dois metros quadrados), necessária à implantação
da subestação Matão, no Município de Matão, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? BX-SK-58.318-Campinas
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 701.335/80 e assim descrita:
- tem início no marco n? O cravado na divisa com a Avenida AI~
berto Benassi; deste marco segue com o rumo e distância SW 10950' 153,82 m (cento e cinqüenta e três metros e oitenta e dois centimetros)
confrontando com terras da desaproprianda até o marco n? 1; neste
ponto faz uma deflexão à direita, formando um ângulo interno de
56°44', e segue Com o rumo e distância NW 46°39' - 119,59 m . (cento e
dezenove metros e cinqüenta e nove centimetros) confrontando com terras da desaproprianda até o marco n? 2; neste ponto faz uma deflexão à
direita, formando um ângulo interno de 123°16', e segue com o rumo e
distância NE 10°05' - 88,22 m (oitenta e oito metros e vinte e dois
centímetros) confrontando, ainda, com terras da desaproprianda até o
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marco n? 3; neste ponto faz uma deflexão à direita, formando um ângulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância SE 79°55' - 100,00
m (cem metros) margeando a Avenida Alberto Benassi até o marco n~ O
onde teve início esta descrição, formando um ângulo interno de 90°00'».
Art. 3~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

85.094, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de
linha de transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz -CPFL, no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IlI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c"
do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que
consta do Processo MME n~ 701.249/80,
DE C RE TA:
Art.T? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
faixa de 15 (quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a
estrutura número 42-4 da linha de transmissão denominada subestação
Tanquinho-subestação Trevo e a subestação-Víracopos, no Município
de Campinas, Estado de São Paulo, ou cujos projeto e planta de
situação n~ BX-SK-58.516-Campinas foram aprovados por ato do
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Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n~ 701.249/80.
Art. 2~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que uão haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atíngidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática,
dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO

N~

85.095, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
constituição de servidão e dmínietretive, faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão da
Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. CEMIG, no Estado de Minas Gerais.

de

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de jnlho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 704.508/79,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na
faixa variável de 100.00m (cem metros) a 120,00m (cento e vinte metros)
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 500kV, a ser
estabelecida entre as torres 290-A e 290-B da linha de transmissão
Itumbíara -Iaguara até a subestação de Emborcação , no Município de
Araguarí, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação'
n? JCP-200 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 704.508/79.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
CEMIG a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de
Minas Gerais S .A. - CEMIG, para o fim indicado, a qual compreende
o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
.

Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da .servídão, abstendo-se, em conseqüência, da prática,
dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.096, DE 28 DE AGOSTO DE 1980
Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução da Lei Constitucional n? 30, de 4
de maio de 1979, do Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o § 2? do artigo
11 da Constituição, tendo em vista o acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Representação n? 1.024-4 (Goiás), e
atendendo ao Ofício n? 44/80·P/MC, de 25 de agosto de 1980, da
Presidência do mesmo Tribunal,
DE C RE TA:

Art. I? Fica suspensa, por inconstitucionalidade, a execução da
Lei Constitucional n? 30, de 4 de maio de 1979, do Estadode Goiás.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·AckeI
DECRETO N? 85.097, DE 29 DE AGOSTO DE 1980
Institui como Patrono do Quadro
Auxiliar de Oficiais do Exército, o Tenente António João Ribeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição e considerando:
- que todas as Armas e todos os Serviços e Quadros possuem
insignes Patronos cujos exemplos são cultuados com justificado
orgulho;
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que o Tenente Antônio João Ribeiro, consagrado herói nacional
por suas atitudes frente ao inimigo, bem encerra toda a bravura, o
patriotismo e a firme determinação. características marcantes do
Soldado Brasileiro.
- que ao elevar Antônio João à galeria dos ilustres soldados, o
Exército de Caxias apenas cumpre um dever de justiça, homenageando
condignamente o exemplar guerreiro, forjado inteiramente na caserna,
desde soldado recruta voluntário até a justa promoção ao oficialato;
DECRETA:
Art. 1~ É instituído como Patrono do Quadro Auxiliar de Ofícíaís, do Exército, o Tenente Antônio João Ribeiro.
•
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO

N~

85.098, DE 29 DE AGOSTO DE 1980
Localiza o Centro
Exército CTEx,
providências.

Tecnológico do
e dá outras

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, de conformidade com o
disposto no art. 46, do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, alterado pelo
Decreto n~· 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. 1~ A sede e os órgãos constituintes do Centro Tecnológico do
Exército - CTEx, criado no Ministério do Exército pelo Decreto n~
84.095, de 16 de outubro de 1979, serão localizados no Rio de Janeiro.
Art. 2~ O Mínístro do Exército baíxará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sna publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 85.099, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da
Rádio Rainha do Oeste de Altônia Ltda.,
na cidade de Altônia, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 70.009/80,
D E C RE TA:
Art. I? Fica a Rádio Rainha do Oeste de Altônia Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Altônía, Estado do Paraná, autorizada a aumentar, nos termos do
artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua
estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo
restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 1001, de 23 de
setembro de 1977, publicada no Diário Oficial da União do dia 29
subseqüente.
Parágrafo umco
As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam, a mencionada Portaria MC
n? 1001177.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
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DECRETO

N~

no PODER EXECUTIVO

85.100, DE

1~

DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre execução de operação de
crédito externo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei n~ 1.312, de 15 de fevereiro de 1974,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos-EBTU
autorizada a praticar todos os atos relacionados com a execução do
projeto previsto no contrato de empréstimo em moeda estrangeira, no
valor de até US$ 159>000,000.00 (cento e cinqüenta e nove milhões de
dólares norte-americanos), de principal, firmado com O Banco
Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, para
financiar o H Projeto de Transporte Urbano de Porto Alegre, cabendolhe receber os recursos provenientes da operação de crédito, para
aplicação no projeto. bem como encarregar-se da amortização e do
serviço da correspondente dívida.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1~ de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO

N~

85.101, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Rá·

dia Clube de Canela Ltâe., na cidade de
Canela, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 121.385/80,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Rádio Clube de Canela Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Canela, Estado
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do Rio Grande 'do Sul, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária pelo restante do
prazo estabelecido na Portaria MC n?' 540; de 13 de Junho de 1977, publícada no Diário Oficial da União do dia 17 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC n?
540/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, l? de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H.C. Mattos

DECRETO N? 85.102, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 22.241.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Crs
22.241.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e quarenta e um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessarros à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 2.9.80.

DECRETO N? 85.103, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-MA-ior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 151.800.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Or.çameA,to.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
151.800.000,00 (cento e cinqüenta e um milhões e oitocentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor. na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
WaIter Pires
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

2.9.80.
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DECRETO N? 85.104, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor "d e Cr$
9.205.424.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da-Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
9.205.424.000,00 (nove bilhões, duzentos e cinco milhões, quatrocentos e
vinte e quatro mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação ·parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 2.9.80.

DECRETO N? 85.105, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Orçamento da União, em favor de diversos Órgãos, o crédito suplementar no 'velar de Cr$ 43.559.000,00 para
reforço de dotáções consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União. em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 43.559.000,00 (quarenta
e três milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. I? de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? dI'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 2.9.80.

DECRETO N? 85.106, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.961.000.000,OOpar-a reforço de

dotações

consignadas no vigente Orçamento.

-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.961.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e sessenta e um milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.

Art. 2~ Os recursos necassarros à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1~ de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 2.9.8.0.

DECRETO

N~

85.107, DE

1~

DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Nacional de Defesa
Agropecuária, o crédito suplementar no valar de Cr$ 100.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O artigo 81, item lII, da êonstituição, e da autorização contida
no artigo 7~.da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, o crédito suplementar no valor de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 1~ de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábile
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O.de. 2.9.80.
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DECRETO N? 85.108, DE I? DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.816.000.000,00 para. reforço de dotação consignada. no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República,' o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.816.000.000,00
(dois bilhões e oitocentos e dezesseis milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto .
Art. 2? Os recursos necessários' •à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FfGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

2.9.8Q.

DECRETO N? 85.109, DE 2 DE SETEMBRO DE 1980
Outorga li: Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. - GEMIG concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de
um trecho do Ribeirão das Três Barras, no
Município de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos termos dos artigos
140, 150 e 164, letra a, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e

tendo em vista o que consta do Processo MME n? 704.805/75,
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DECRETA:
Art. I? É outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
CEMIG concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do Ribeirão das três Barras, situado no Município de Conceição
do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único A energia produzida se destina ao serviço público de energia elétrica em sua área de atuação e suprimento a outros
concessionários, quando autorizado.
Art. 2? A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único Findo o prazo da concessão os bens e instalações
que, no momento, existirem, em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 3? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único A concessionária deverá entrar com o pedido a
que se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.110, DE 2 DE SETEMBRO DE 1980
Institui o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 3? da Lei n? 6.368, de 21 de outubro de. 1976,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica instituido o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, que integra as atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, bem como
as atividades de recuperação de dependentes.
Parágrafo único Compõem o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes todos os órgãos e entidades
da Administração Pública que exerçam as atividades referidas neste
artigo.
Art. 2? São objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes:
I - formular a política nacional de entorpecentes, compatibilizar
planos nacionais com planos regionais, estaduais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução;
II - estabelecer prioridades entre as atividades do Sistema, através de critérios técnicos, econômicos e administrativos;
IH - modernizar a estrutura e os procedimentos da administração
nas áreas de prevenção, fiscalização e repressão, buscando seu constante aperfeiçoamento e eficácia;
IV - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações
entre seus órgãos, bem como entre o órgão central do Sistema e os organismos internacionais a fim de facilitar os processos de planejamento
e decisão;
V - estimular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento do controle
de fiscalização do tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica;
VI - promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica nos cursos de formação de professores a
fim de que possam ser transmitidos com observância dos seus
princípios científicos;
VII - promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de itens
específicos nos currículos do ensino de primeiro grau, na área de ciências, com a finalidade de esclarecer os alunos quanto à natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 3? O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes compreende:
I - o Conselho Federal de Entorpecentes, como órgão centrai;
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U - O órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde;
Il.l - o órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de
Polícia Federal;
IV - o Conselho Federal de Educação;
V - ~ o órgão de fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda;
VI - 'o Institnto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social, a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, vinculados ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 1~ Os órgãos mencionados nos incisos II e seguintes ficam sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica do Conselho Federal de
Entorpecentes no que tange às atividades disciplinadas pelo Sistema,'
sem prejuízo da subordinação administrativa aos órgãos em cujas estruturas estiverem integrados.
§ 2? Incumbe ao órgão central mencionado no inciso I deste artigo
integrar ao Sistema os órgãos dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios que exerçam atividades concernentes à
prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes e substâncias que
determinem dependência física ou psíquica.
Art. 4~ Compete ao Conselho Federal de Entorpecentes propor a
política nacional de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientação
normativa, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização das
atividades relacionadas com o tráfico e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem como exercitar outras funções em consonância com os objetivos definidos no art.
2?.
Art. 5~ O Conselho Federal de Entorpecentes terá a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Justiça;
U - um representante do Ministério da Saúde;
H] - um representante do Ministério da Educação e Cultura;
IV - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - u.m representante do Ministério das Relações Exteriores;
VU - um representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
VIU - um representante do órgão de repressão a entorpecentes do
Departamento de Polícia Federal;
IX - um representante do órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde;
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X - um jurista de comprovada experiência em assuntos de entorpecentes, escolhido e designado pelo Ministro da Justiça; e
XI - um médico psiquiatra com ampla atuação na área de entorpecentes, indicado pela Associação Médica Brasileira e designado pelo
Ministro da Justiça.
§ 1~ O Conselho será presidido por um de seus membros, escolhido e designado pelo Ministro da Justiça.
§ 2~ O presidente do Conselho, mediante indicação ao Ministro da
Justiça, poderá requisitar servidores da Administração Pública para a
implantação e funcionamento do Sistema.
§ 3~ Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes terão
mandato de três anos, podendo ser reconduzidos, a critério do Ministro da Justiça.
Art. 6~ Compete ao órgão de vigilância sanitária do Ministério da
Saúde exercer ação fiscalizadora, na forma estabelecida em lei, sobre
os produtos e substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 7~ Compete ao órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico e uso ilicito de
entorpecentes ou substâncias que determinem dependência física ou
psíquica.
Art. 8~ Compete ao Conselho Federal de Educação exercer orientação normativa e fiscalizadora de matérias concernentes aos currículos
dos cursos de formação de professores e do ensino de primeiro grau, de
acordo Com o disposto no art. 5~ e seu parágrafo único da Lei n~ 6.368,
de 21 de outubro de 1976.
Art. 9~ Compete ao órgão de fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda exercer, no âmbito de suas atribuições, a fiscalização do tráfico de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica nas fronteiras, portos e aeroportos.

Art. 10.

Compete ao Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social, à Fundação Legião Brasileira de Assistência e à

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor prestar assistência médica
9~, § 2~, elO, § l~, da
Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976.

e social, de acordo com o que determinam os arts.

Art. 11. Fica incluído como órgão normativo de deliberação coletiva de segundo grau (letra b, do art. 1~, do Decreto n? 69.382, de 19 de
outubro de 1971), na estrutura do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de Entorpecentes, que terá sua competência desdobrada e suas
condições de funcionamento determinados em regimento interno elaborado pelo Plenário e aprovado mediante ato do Ministro da Justiça.
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Art. 12. As decisões do Conselho Federal de Entorpecentes deverão ser cumpridas pelos órgãos da administração federal integrantes do
Sistema, sob pena de responsabilidade de seus dirigentes.
Parágrafo único. Quando do descumprimento de ato praticado por
autoridade estadual ou municipal, o Conselho comunicará o fato à autoridade competente para os fins previstos neste artigo.
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 85.111, DE Z.DE SETEMBRO DE 1980
Cancela a autorização de funcionamento dos cursos de História e de Geografia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Dom Bosco, de Santa Rosa, Rio "Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o
Parecer n? 517/80 do Conselho Federal de Educação, conforme constá
dos Processos nes 2354-6178'CFE e 213.725/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RETA:
Art. I? Fica cancelada a autorização de funcionamento dos cursos
de Histõríà-e de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Dom Bosco, mantida pelo Instituto Educacional Dom Bosco, com sede
na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, concedida pelo
. Decreto n? 77.251, de 27 de fevereiro de 1976.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 85.112, DE 2 DE SETEMBRO DE 1980
Aprova o Regulamento da Comissão
Mista Brasileiro-Argentina para a construção da Ponte sobre o rio Iguaçu, criada pelas Notas trocadas entre os Ministros das
Relações Exteriores dos dois países, em 17
.de maio de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento da Comissão Mista
Brasileiro-Argentina para a construção da Ponte sobre o rio Iguaçu,
que com este baixa, assinado pelos Miuistros das Relações Exteriores e
dos Transportes.
Art. 2·? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2' de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República..
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro
Eliseu Resende

o Regulamento mencionado no

presente Decreto está publicado no D.a. de 4.9.80.

DECRETO N? 85.113, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçaméntárias,
o crédito suplementar no valor de Cr$
1.228.286.000, ao, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atrdbuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I?
Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.228.286.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões e duzentos e
oitenta e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no. anexo I deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrehim Abi-A.ckel
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no
publicado (anexo II no de 5.9.80.

D.a. de

4.9.80 e re-

DECRETO N? 85.114, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social o crédito suplementar
no valor de Cr$ 122.095.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência Social, o crédito suplementar no valor de Cr$ 122.095.000,00 (cento e vinte
e dois milhões e noventa e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? de República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Jair Soares
Deliim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 4.9.80.
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DECRETO N? 85.115, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Comunicações,
em favor de diversas unidades, o crédito
suplementar 80 valor de Cr$ 74.087.000,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo n da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Cumunicações, em favor.de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 74.087.000,00
(setenta e quatro milhões e oitenta e sete mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíiia, 3 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
H. C. Mattos
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 4.9.80.

DECRETO N? 85.116, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em tevor do Estado- Maior do Exército o credito
suplementar no valor de Cr$ 35.103:000,00
para reforço de dotação consignada no vi·
gente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito supiementar no valor de Cr$
35.103.000,00 (trinta e cinco milhões, cento e três mil cruzeiros], para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da 'República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Emane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no Ir.O, de 4.9.80.

DECRETO N? 85.117, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Polícia Federal, o
crédito suplementar no valor de Cr$
54.638.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Polícia Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
54.638.000,00 (cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim' Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO

N~

85.118, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Aprova o UI Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico PBDCT.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. l? Fica aprovado o IH Plano Básico de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - PBDCT, que a este acompanha, definindo
as diretrizes e prioridades para o setor até 1985.
Art. 2~ O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

o Plano mencionado no
DECRETO

presente Decreto está publicado no D.O. de 4.9.80.

N~

85.119, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão e a exclusão
de emprego na Tabela Permanente do Ministério da Educação e Cultura, em Categorias Funcionais dos Grupos Outras Ati·
vidades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível Médio, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
foi conferida pelo artigo 81, item HI, da Constituição, tendo em vista o
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sposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
artigo 3? da Lei n? 6.185. de 11 de dezembro de 1974. e o que consta
Processo DASP n? 13.161. de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? Fica incluído, na forma do Anexo I deste Decreto. na Tala Permanente do Ministério da Educação e Cultura, na Categoria
mcional de Técnico de Administração. do Grupo Outras Atividades
Nível Superior; código LT-NS-900. o emprego, cujo ocupante se ha.ítou em concurso público. relacionado no anexo lI.
Art. 2? Fica excluído. na forma do anexo I-A deste Decreto, da
.bela Permanente do Ministério da Educação e Cultura, na Categoria
mcíonal de Técnico de Contabilídade, do Grupo Outras Atividades de
vel Médio. código LT-NM-1000. o emprego, cujo ocupante consta do
.exo lI-A.
Art. 3? A despesa decorrente da execução deste Decreto corre por
"ta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e
rltura,
Art. 4? Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
rogadas as disposições em contrário.
Brasília. 3 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da Reblica.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 4.9.80.

DECRETO N? 85.120. DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Concede autorização à Companhia Eeso Prospecção do Brasil, para operar no
mar territorial do Brasil, fixa.do pelo
Decreta-lei n? 1.098, de 25 de março de
1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A
- PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
confere o artigo 81. item IlI, da Constituição. para os finos do dísito no Decreto n? 63.164. de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o
consta do Processo GM 002648/80, do Ministério das Minas e Ener-
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DE C RE TA:
Art. I? É concedida autorização à Compauhia Esso Prospecção
do Brasil, para operar no mar territorial do Brasil. fixado pelo Decretolei n? 1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS, mediante o contrato ACS-51, de 10.7.80, celebrado pela mesma com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, para
execução de exploração petrolífera com embarcações contratadas pela
referida Companhia ou de sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto compreende
os fins mencionados no artigo I? e vigorará até 9 de julho de 1983, prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a qualquer tempo, se ocorrer a conclusão das respectivas obrigações, na forma da Lei ou do contrato.
Art. 3? Para os fins do disposto no artigo 8? do Decreto n? 63.164,
de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem serão efetivados diretamente à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da
Marinha, mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETRQBRÁS,
e com os dados necessários à . fiscalização das embarcações estrangeiras.

Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals
DECRETO N? 85.121, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Concede autorização à empresa ELF
- Aquitaine Brésil, para operar no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decretolei n? 1.098, de 26 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PE·
TROBRAs.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, para os fins do disposto
no Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que
consta do processo GM 001530/80, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à empresa ELF - Aquitaine
.Brésil, para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei
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1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A.
PETROBRÁS, mediante o contrato ACS-50, de 8.4.80, celebrado pela
sma com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, para execução
exploração petrolífera com embarcações contratadas pela referida
npanhia ou de sua propriedade.
Art. 2~ A autorização de que trata o presente Decreto compreende
fins mencionados no artigo 1~ e vigorará até 7 de abril de 1983, prorável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua revogação, a quallr tempo, se ocorrer .a conclusão das respectivas obrigações, na forda lei ou do contrato.
Art. 3~ Para os fins do disposto no artigo 8~ do Decreto n~
L64, de 26 de agosto de 1968, os pedidos de licença para operarem
ão efetivados diretamente 'à Diretoria de Portos e Costas do Ministé·
da Marinha, mediante ofício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROÁS, e com os dados necessários à fiscalização das embarcações esngeiras.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
alica.

JOÁO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Cesar Cals

DECRETO N~ 85.122, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em categorias funcionais dos Grupos Arte·
sanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nivel Superior, Outras Atividades, de Nível Médio e Serviços de Transporte Gticiel e Portaria, da Tabela Permanente da Escola Técnica Federal do Maranneo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
ifere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o dísposnos artigos 7? e 8~ da Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
, consta do Processo DASP n~ 16.597, de 1980,
DE CRE TA:
Art. 1~ São incluídos na forma do anexo I, nas categorias funnais de Artífice de Eletricidade e Comunicações e Artífice de Artes
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Gráficas, do Grupo Artesanato, código LT-ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código LT-SA-800;
Técnico em Assuntos Educacionais, do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior, código LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagem e' Técnico
de Contabilidade, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código
LT-NM·1000 e Motorista Oficial, do Grupo Serviços de Transporte Oficiai e Portaria, código LT-TP-1200, da Tabela Permanente da Escola
Técnica Federal do Maranhão, os empregos cujos ocupantes se habilitaram em concurso público, conforme relação nominal constante do anexo II deste Decreto.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

5.9.80

DECRETO N? 85.123, DE 10 DE SETEMBRO DE 1980
Incluí representante do Ministério da
Justiça na Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, instituída pelo Decreto n~ 84.919, de 16 de julho de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item' lII, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica incluído um representante do Ministério da Justiça
na Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes,
instituída pelo Decreto n? 84.919, de 16 de julho de 1980.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abí-Ackel
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DECRETO N? 85.124, DE 10 DE SETE MERO DE 1980
Declara de utílidade inibttce, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(D.N.O.C.S.), area de terra abrangida pela
bacia hidráulica e faixa seca do Açude PÚblico "PREMUOCA", no município de
Uruoce, Estado do Ceará, e/dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
confere o artigo 81, item In da Constituição, e nos termos do
reto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n?
C, de 21 de maio de 1956,

DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para efeito de desapriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas I.O.C.S, Autarquia vinculada ao Ministério do Interior, uma área de
a, com aproximadamente 243,5C63 ha (duzentos e quarenta e três
rares e cinco mil, seiscentos e sessenta e três centiares] , com benfeias, abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público
lEMUOCA», localizada no Município de Uruoca, no Estado do
.rá, assim descrita na planta constante do Processo MI n? 00-80:67-3, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do
rrior: a área a ser desapropriada, tem o seu início no ponto 1, com o rude 24°28' SE, medindo 739,96 m até o ponto 6: deste, com uma deflexão
reita de 26°09' D e rumo de 1°41' SO, medindo 583,91 m até o ponto 10;
te, com uma deflexão à direita de 30°59' D e rumo de 32°40' SO, medin101,30 m até o ponto 13; deste, com uma deflexão à direita de 23°32' De
LO de 56°12' SO, medindo 402,36 m até o ponto 16; deste, com uma defleà direita de 61°30' D e rumo de 62°18' NO, medindo 353,10 m até o pon9;1 deste, com uma deflexão à esquerda de 81 °30' E e rumo de 36°12'
medindo 7C4,99 m até o ponto 26; deste, com uma deflexão à direita
lOl ° 55' D e rumo de 41 ° 53' NO, medindo 50,20 m até o ponto 27;
.e, com uma deflexão à direita de 53° 14' D e rumo de 11 ° 21' NE,
lindo 6C2,5n m até o ponto 30; deste, com uma deflexão à direita de
45' D e rumo de 66° OC' NE, medindo 464,03 m até o ponto 33; deste,
I uma deflexão à esquerda de 0° 39' E e rumo de 65° 27' NE, medin155,05 m até o ponto 36; deste, com uma deflexão à esquerda de 125°
E e rumo de 64° 04' NO, medindo 244,02 m até o ponto 39; deste,
I uma deflexão à direita de 28° 20' D e rumo de 31 ° 44' NO, medindo
47_m até o ponto 44; deste, com uma deflexão à esquerda de 99° 31'
rumo de 48° 45' SO, medindo 895,05 m até o ponto 51; deste, com
1 deflexão à direita de 19° 56' D e rumo de C8° 44' SO, medindo
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S51,00 m até o ponto 55; deste, com uma de flexão à direita de 61' 39' D
e rumo de 49' 37' NO, medindo 38,10 m até o ponto 56; deste, com uma
deflexão à direita de 82' 40' D e rumo de 33' 11' NE, medindo 483,00 m
até o ponto 59; deste, com 'uma rieflexão à direita de 17' 59' D e rumo
de 51' lO' NE, medindo 947,9S m até o ponto 64; deste, com uma defle·
xão à esquerda de 82'00' E e rumo de 30'50' NO, medindo 220,50 m até
o ponto 65; deste, com uma deflexão à direita de 70' 00' D e rumo de
39' lO' NE, medindo 524,23 m até o ponto 68; deste, com uma de flexão à
direita de 31' 29' D e rumo de 70' 39' NE, medindo 400,20 m até o ponto 69; deste, com uma deflexão à direita de 26'34' D e rumo de 82'47'
SE, medindo 39,24 m até o ponto 70; deste, com uma deflexão à direita
de 20' 02' D e rumo de 62' 45' SE, medindo 560,00 m até o ponto 71;
deste, com uma deflexão à direita de 90' 02' D e rumo de 27' 17' SO,
medindo 140,00 m até o ponto 1, onde se dá uma de flexão à esquerda de
51 0 45' E, para obter o rumo de 24' 28' SE do lado 1
2, ficando assim
fechado o polígono,

=

Art. 2? . A área de terra descrita no artigo anterior, pertence aos
seguintes proprietários: Lote 08 - Eenedito Francisco de Albuquerque
- 0,0175 ha; Lote n? 14 - Espólio de Antonio Carvalho Rocha 8,8287 ha; Lote n? 15 - Espólio de Auri Albuquerque Pedra - 1,3102 ha;
Lote n? 09 - Espólio de Francisco Frutuoso de Siqueira - 12,0336 ha;
Lote n? 05 - Espólio de Isac Andrade Sampaio - 5,S238 ha; Lote n? 17
- Espólio de Luiz Eduardo de Sousa - 2,6250 ha; Lote n? 03 - Espólio de Malaquías Almado Franco - 66,7938 ha; Lote n? 06 - Espólio de
Manoel Ferreira de Carvalho - 9,3124 ha; Lote n? 07 - Expedito Matias Viana - 5,4665 ha; Lote n? 02 - Eudes Matos da Silva - lê,6898
ha: Lote n? 01 - Francisco Aniceto Rocha - 37,4[;91 ha; Lote n? 18 Francisco Moreira Tavares - 0,C500 ha; Lote n? 20 - José Raimundo
Neto - 0,3250 ha; Lote n? 12 - José Rodolfo Sobrinho - 12,9406 ha;
Lotesn?s13 e 19 - Manoel Pessoa de Almada - 27,0906 ha e 1,2000 ha,
respectivamente; Lote n:' 04 - Moacir Machado Filho - 8,2844 ha; Lote n? 11 - Raimundo Martins da Silveira - 12,5173 ha; Lote n? 10 Sebastião Costa da Silveira - 13,2430 ha; Lote n? 16 - Vicente Valdir
Araújo - 1,1250 ha.
Art. 3? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas fica
autorizado a promover e executar, com recursos do Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste - EM 01O/CDE, a desapropriação de que trata este Decreto.

Art. 4? O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência, de
conformidade com o artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
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5~

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
Rep ública.
~evogadas

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 85.125, DE 10 DE SETEMBRO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Cultura de
Diamantina Ltda., para estabelecer uma
estação de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8? item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 12.231/79 (Edital n? 59/79),
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Cultura de Diamantina
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional. na cidade de Diamantina, .Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

296

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 85.126, DE 10 DE SETEMERO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em categorias funcionais dos Grupos Ser-

viços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Superior e Outras Atividades de
Nível Médio. da 'Tabela Permanente da Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo DASP n? 17.010, de 1980,
DE C RE TA:
Art. 1~ São incluídos, na forma do anexo I, nas categorias funcionais de Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, Código LT-SA-800; Engenheiro Agrônomo, Economista, Técnico
de Administração e Contador, do Grupo Outras Atividades de Nível
Superior, Código LT-NS-900 e Técnico de Contabilidade, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, Código LT-NM-lOOO, da Tabela Permanente da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
os empregos cujos ocupantes se habilitaram em concurso público, conforme relação nominal constante do anexo U deste Decreto.
Art. 2? Este Deereto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da.
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Mário 'Andreezze

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 11.9.80.

DECRETO N? 85.127, DE 10 DE SETE MERO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em Categoria Funcional do Grupo Outras
Atividades de Nível Superior, da Tabela
Permanente do Ministéiro da Agricultura,
e dá outras providências.

OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill , da Constituição e tendo em vista o dispos-
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nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
ie consta do Processo DASP n? 16.028, de 1980,
DECRETA:
Art. I? São incluídos, na forma do anexo I, nas categorias funanais de Engenheiro Agrônomo e Médico Veterinário, do Grupo Ouas Atividades de Nível Superior, Código LT-NS-900, da Tabela Peranente do Ministério da Agricultura, os empregos cujos ocupantes se
.bilítaram em concurso público, conforme relação nominal constante
I anexo II deste Decreto.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
vogadaa as disposições em contrário.
Bràsília, 10 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
'pública.
JOÃO FIGUEIREDO

Ângelo Amaury Stábile
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados DoD.O. de 11.9.80 e repuIdos no de 12.9.80.

DECRETO N? 85.128, DE 10 DE SETEMBRO DE 1980
Aprova o Regulamento da Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
nfere o art. 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o art. 5?
Decreto-lei n? 1.135, de 3 de dezembro de 1970,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento da Secretaria Geral do Conlho de' Seguranca Nacional, que com este baixa, assinado pelo
meral-de-Brígada Danilo Venturini, Secretário-Geral do Conselho de
gurança Nacional.
Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publíção, ficando revogados o Decreto n? 69.314, de 5 de outubro de 1971, e
mais disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

o Regulamento mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 11.9.80.
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DECRETO N? 85.129, DE 10 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público Federal ,o crédito
suplementar no valor de Cr$ 3.000.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Ministé:
rio Público Federal, crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária índícada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulacão parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-AckeI
Ernane Galvêas
José FIá vio Péoora
--Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 11-9-80.

DECRETO N? 85.130, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar no valor de Cr$
5.413.730.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplenentar no valor de Cr$ 5.413.730.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos e
reze milhões, setecentos e trinta mil cruzeiros), para reforço de dota:ões orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
interior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indi.ada no anexo II deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
evogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
lepública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 16-9-80.

DECRETO N? 85.131, DF. 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
438.973.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
:onfere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
10 artigo 7? da Lei n? C.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I?

Fica aberto à Presidência da República em favor de díver-

ias Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$

138.973.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões, novecentos e seten.a e três mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicalas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
mteríor decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias inlicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposicões em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 16.9.80.

DECRETO

N~

85.132, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Governo do Distrito Federal o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.796.880.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA;
Art. 1~ Fica aberto ao Governo do Distrito Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.796.880.000,00 (dois bilhões, setecentos e
noventa e seis milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotacão orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.

Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980;
República.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 16·9·80.

da
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DECRETO

N~

85.133, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 250.000.000,00 para reforço de doteçso
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuicão que lhe
onfere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da àutorização contida
o artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento .ecursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
a República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 250.000.000,00 (duentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço da dotação orçaientária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
nterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indiada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua pnblicação,
svogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92~ da
.epúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

DECRETO

N~

D.a.

de 16.9.80.

85.134, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Altera o Decreto n~ 84.067 de 8 de outubro de 1979 que cria a Secretar# Especial
de Informática e o Decreto n? 84.266, de 5
de dezembro de 1979 que dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria Especial de
Informática (SElj.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
mfere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I?

Fica acrescentado ao artigo

9~

do Decreto n? 84.067 de 8 de

itubro de 1979, parágrafo único com a seguinte redação:
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Parágrafo único Para atender atividades específicas, poderão ser
designados representantes dos Ministérios Militares junto à Secretaria
Especial de Informática.

Art. 2? O parágrafo único do artigo 3? do Decreto n? 84.266 de 5 de
dezembro de 1979, passa a constituir o parágrafo 2?, sendo acrescentado ao referido artigo o Q.arágrafo I? coma seguinteredação:
Parágrafo I? Para atender atividades- específicas, poderão ser designados pelo Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional.j mediante indicação dos respectivos Ministros de Estado, representantes dos
Ministérios Militares junto à SEI.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturiní

DECRETO N? 85.135, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da "República o crédito suplementar no valor de Cr$
400.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do
Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Danilo Venturini
José Flávio Pécora

-

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.D....de 16.9.80.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO
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85.136, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre aos Ministérios da Indústria e do
Comércio" das Minas e Energia e ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento" o crédito
suplementar no valor de Cr$ 200.775.000,,00
para retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
nfere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Indústria e do Comércio,
s Minas e Energia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Re-sos sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia, em favor de
-ersas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 200.775.000,00
izeritos milhões e setecentos e setenta e cinco mil cruzeiros), para reco de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
.erior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias inadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
'ogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980: 159~da Independência e 92~ da
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
Cesar Cals
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no .,D.O. de 16.9.80.

DECRETO

N~

85.137, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.100.000.000,00" para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
ifere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplentar no valor de Cr$ 1.100.000.000,00 (um bílhão e cem milhões de
zeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I
.te Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior' decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 16.9.80.

DECRETO

N~

85.138, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Regulamenta a Lei n? 6.664, de 26 de
junho de 1979, que disciplina a profisslIo
de Geógrafo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 10 da Lei n~ 6.664, de 26 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. I? Geógrafo é a designação reservada exclusivamente aos
profissionais habilitados na forma da Lei n~ 6.664, de 26 de junho de
1979.
Art. 2? O exercício da profissão de Geógrafo somente será permitido:
I - aos Geógrafos que hajam concluído o curso constante de matérias do núcleo comum, acrescidas de duas matérias optativas, na forma do currículo fixado pelo Conselho Federal de Educação;
H - aos bacharêis em Geografia e em Geografia e História, formados pelas Faculdades de Filosofia; Filosofia, Ciências e Letras e pelos Institutos de Geociências das Universidades oficiais ou oficialmente
reconhecidas;
lU - aos portadores de diploma de Geógrafo, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, e devidamente revalidado no
Ministério da Educação e Cultura.
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Art. 3? E da competência do Geógrafo o exercício das seguintes
ividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Territórios e
IS Municípios, das entidades autárquicas ou de economia mista e par.ulares:
I - reconhecimento, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter
ice-geográfico, biogeográfico, antropogeográfíco e geoeconômico e as
rlízadas nos campos gerais e especiais da Geografia, que se fizerem
cessárias:
a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográfis naturais e zonas geoeconômicas, para fins de planejamento e orgasação físico-espacial;
b) no equacionamento e solução. em escala nacional, regional ou 10l. de problemas atinentes aos recursos naturais do País;
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais;
d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral
'egional:
e) na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala régio1 e inter-regional;
f) na caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica" e
oblemas conexos;
g) na política de povoamento, migração interna, imigração e coloni;ão de regiões novas ou de revalorização de regiões de velho povoamto:
h) no estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinado ao
inejamento da produção;
i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação;
j) "no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos
cleos urbanos e rurais;
1) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos
turaís:
m) no levantamento e mapeamento destinados à solução dos pro.mas regionais;
n] na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territós e dos Municípios;
II - a organização de congressos. comissões, seminários. simpós e outros tipos de reuniões. destinados ao estudo e à divulgação da
ografia.
Art. 4? As atividades profissionais do Geógrafo, sejam as de instígação puramente científica, sejam as destinadas ao planejamento e
plantação da política social, econômica e administrativa de órgãos
blicos ou às iniciativas de natureza privada, se exercem através de:
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I - órgãos e serviços permanentes de pesquisas e estudos, integrantes de entidades científicas, culturais, econômicas ou administrativas;

II - prestação de serviços ajustados para a realização de determinado estudo ou pesquisa, de interesse de instituições públicas ou
particulares, inclusive perícia e arbitramentos;
II! - prestações de serviços de caráter permanente, sob a forma
de consultoria ou assessoria, junto a organizações públicas ou privadas.
Art. 5? A fiscalização do exercício da profissão de Geógrafo compete ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Jurisdição em que a atividade for exercida.
Art. 6? O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia somente efetuará o registro profissional mediante a apresentação do diploma devidamente registrado na forma prevista pelo artigo 27
da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968.
Parágrafo único Os diplomas conferidos por estabelecimento particular de ensino deverão ser registrados no órgão próprio do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 7? Aos profissionais registrados de acordo com este Decreto
será fornecida carteira de identidade profissional, cujo modelo o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia adotará em ato
próprio.
Parágrafo único A carteira a que se refere este artigo valerá como documento de identidade e terá fé pública.
Art. 8~ Os profissionais registrados de conformidade com o que
preceitua o presente Decreto são obrigados ao pagamento de anuidade
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
§ I? A anuidade a que se refere este artigo será fixada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de acordo com o
disposto na letra p do artigo 27 da Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de
1966, e devida a partir de I? de janeiro de cada ano.
§ 2? O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo
de 20% (vinte por cento), a título de mora, quando efetuado no mesmo
exercicio.
§ 3? A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor
atualizado para o vigente à época do pagamento, acrescido de 20% (vinte por cento), a título de mora.
Art. 9~ Os profissionais referidos no artigo I? terão o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, após a publicação deste Decreto para promoverem seus registros nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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Parágrafo único Decorrido o prazo fixado neste .artigo, será vedalo o exercício da atividade de Geógrafo aos que não portarem" o doeunento de habilitação expedido na forma prevista neste Decreto.
Art. 10 A apresentação da carteira profissional de Geógrafo será
ibrigatoriamente exigida para inscrição em concurso, assinatura em
ermos de posse ou de quaisquer documentos, sempre que se tratar da
irestaçâo de serviço ou desempenho de função atribuída ao Geógrafo,
lOS termos previstos neste Decreto.
Art. 11:J Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
svogadas ás disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
tepública.

JOÃO FIGUEIREDO

Murillo Macêdo
DECRETO N? 85.139, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da
Rádio Cultura de Cambará Ltâe., na
cidade de Cambará, Estado do Paraná.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçÕes \ que
he confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
etra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
L? 202.133179,
DE C RE TA:
Art. I? Fica a Rádio Cultura de Cambará Ltda., executante de
erviços de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cambará,
~stado do Paraná, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do
tegulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
2.795, de 31 de outubro de 1963, a: potência de sua estação, passando,
l i conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo
stabelecido na Portaria MC n? 386, de: 4 de maio de 1977, publicada no
)iário Oficial da União do dia 10 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta ·autorização
bedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
.? 386177.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publíação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 15? da Independência e 92? da Rerúbl ica.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 85.140, DE 15 DE SETEMBRO DE: 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Psicologia, da Faculdade Riopretense de
Filosofia, Ciências e Letras, de São José
do Rio Preto, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o
artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei n? 842, de 9 de de setembro de 1969, e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n? 902/80, conforme consta
do Processo n? 2.546/7!l-CFE e 229.853/80 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Psicologia,
Licenciatura e Formação de Psicólogo, a ser ministrado pela Faculdade
Riopretense de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Sociedade
Assistencial de Educação e Cultura, com sede na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

DECRETO N? 85.141, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econ6micas da Fundação
Faculdade de Educação, Ciências e Letras
de Cascavel, em Cascavel, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o
artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e-tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação do Paraná n? 059/80, conforme
consta do Processo CEE/PR n? 136/80 e 227.061/80 do Ministério da
Educação e Cultura,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
.nômícas, a ser ministrado pela Fundação Faculdade de Educação,
nelas e Letras de Cascavel, com sede na cidade de Cascavel, Estado
Paranã.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
igadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980: 159~ da Independência e 92? da
rúblíca ,

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

DECRETO N? 85.142, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento, em regime
especial, dos cursos de Letras, de Estudos
Sociais e de Ciências, da Fundação de
Ensino do Desenvolvimentó do Oeste, em
Cbepecá, Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
confere o artigo 81, item IH, da Constituição: de acordo com o
:0 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de i968, alterado pelo
reto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o
icer do Conselho Federal de Educação n~ 754/80, conforme consta
'rocesso n? 1.459179-CFE e 228.205/80 do Ministério da Educação e
ura,
DE C R E TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento, em regime especial, pelo
o de 4 (quatro) anos, dos cursos de Letras, de Estudos Sociais e de
.cias, licenciaturas de 1~ grau, a serem ministrados pela Fundação
~nsino do Desenvolvimento do Oeste, com sede na cidade de
peco, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980: 159~ da Independência e 92~ da
íblica.

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 85.143, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou insti·
tuição de servidão administrativa e/ou de
passagem, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS - imóveis constituidos de terras e benfeitorias que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o
disposto no artigo 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953, de
conformidade com o que dispõe o Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, e Decreto-lei n? 1.075, de 22 de Janeiro de 1970, e atendendo à
necessidade de a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS - construir
um acesso rodoviário principal ligando diretamente o seu Terminal de
Macaé (COTEMA) à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do
Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão
administrativa e/ou de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRÁS - os imóveis constituídos de terras e benfeitorias. de
propriedade particular, situados em uma área total de 3.948,16 m(três mil novecentos e quarenta e oito metros e dezesseis decímetros
quadrados), no Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro,
assinalados nas plantas constantes do Processo MME n? 601.128/80.
Parágrafo único A área total de terras a que se refere este
Decreto, com 3.948,16m2, assim se descreve e caracteriaa.
- Gleba ao sul da Rodovia RJ - 106, na altura do km 176
ligando a Rodovia RJ - 106 à Ponta de Imbetiba, conforme
desenhos DE-864.1-0l0.037 - ASC - 02, DE-864.1-010.101-ASC05, DE-864.1-01O.101-ASC-06 e DE-864.1-0l0.10l-ASC-07, com
uma área de 3.700,00m2
(três mil e setecentos metros
quadrados), integralmente no Município de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro, inscrita numa poligonal fechada que se inicia no
ponto R-I, de coordenadas UTM-7.521.080,50 N e 213.869,40 E, daí
se desenvolve com rumo aproximado ENE, numa extensão de
44,50m até o ponto R-2, de coordenadas UTM-7.521.089,60 N e
213.913,00 E e deste ponto se desenvolve com rumo aproximado
ENE, numa extensão de 192,20m até o ponto R-3, de coordenadas
UTM-7.521.178,60 N e 214.0S3,40 E e deste ponto se desenvolve
com rumo aproximado ENE, numa extensão de 91,SOm até o ponto R-4, de coordenadas UTM-7.521.222,20 N e 214.164,20 E e deste
ponto se desenvolve com rumo aproximado NNW, numa extensão
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de lI,20m até o ponto R-5 de coordenadas UTM-7.521.232,20 N e
214.159,20 E e deste ponto se desenvolve com rumo aproximado
WSW, numa extensão de 91,70m até o ponto R-8, de coordenadas
UTM-7.521.188,40 N e 214.078,60 E e deste ponto desenvolve-se
com rumo aproximado SM, numa extensão de 159,OOm até o ponto R-9, de coordenadas UTM-7.521.114,OO N e 213.938,00 E e deste
ponto se desenvolve por um trecho em curva com raio de 7,90m,
sentido S-N e comprimento de 14,40m até o ponto R-lO de coordenadas UTM-7.521.120,30 N e 213.927,20 E, daí finalmente, deste
ponto se desenvolve com rumo aproximado SW, numa extensão
de 70,20m, até atingir o ponto inicial R-I, onde termina.
- Gleba ao norte da Rodovia RJ-106, na altura do km 176
sítuada a norte da Rodovía RJ-106, conforme índícada no
desenho DE-864.1.010.037-ASC-02, com uma área de 248,16m2
(duzentos e quarenta e oito metros e dezesseis decímetros
quadrados), integralmente no Município de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro, inscrita numa poligonal fechada que se inicia
no ponto R-lI, de coordenadas UTM-7.521.144,20 N e 213.896,20
E, daí se desenvolve com rumo aproximado W, numa extensão
de 20,50m até o ponto R'12, de coordenadas UTM·7.521.143,70 N
e 213.875,70 E e deste ponto se desenvolve com rumo
aproxímado SSW, numa extensão de 27,30m até o ponto R,13,
de coordenadas UTM-7.521.117,80 N e 213.867,00 E, daí
finalmente, deste ponto se desenvolve com rumo aproximado
NE, numa extensão de 39,40m, até atingir o ponto inicial R-lI,
onde termina.
Art. 2? A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS - fica
autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou
judicialmente, as desapropriações ou instituição de servidão
admínístratíva e/ou de passagem a que se refere o artigo I? deste
Decreto.
Art. 3? A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS - no exercícío das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto
poderá, inclusive, alegar urgência para efeito de obter a prévia imissão
na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e Decreto-lei
n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
Art. 4? Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 85.144, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de
linha de trenemiseeo de FURNAS
Centrais Elétricas S.A., nos Estados de
Goiás e Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição.
que lhe confere o art. 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de
julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 701.418/80,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, as áreas, de' terra situadas na
faixa variável de 22,50m a 30,00m (vinte e dois metros e cinqüenta
centímetros a trinta metros] de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 230 kV, a ser estabelecida entre a subestação de Rio
Verde e a subestação de Couto Magalhães, de propriedade da Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, nos Municípios
de Rio Verde e Alto Araguaia, Estados de Goiás e Mato Grosso: cujos
projeto e planta de situação n? 180.342x-180.341x-180.343x, foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 701.418/80.
Art. 2? Fica autorizada FURNAS - Centrais Elétricas S.A. a
promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de
servidão administrativa necessária em favor de FURNAS - Centrais
Elétricas S.A., para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de.
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
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Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática,
dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? FURNAS - Centrais Elétricas S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão admínistrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 195,6.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.145, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de li·
nha de transmisslIo da Centrais Elétricas
de Goiás S. A. - CELG, no Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto
ao art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.080179,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de cons.ituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
Ie 12,OOm (doze metros) de largura, tendo como eixo a linha de transníssão, em 138 kV, a ser estabelecida entre as subestações de Poranga.u, Alvorada e Gurupí, localizadas nos Municipios de Porangatu, Alvo-ada e Gurupi, Estado de Goiás; cujos projeto e planta de, situação n?
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180.051, 181.087 e 181.082 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n~ 700.080/79.
Art. 2~ Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S.A. CELG,a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Goiás
S.A. - CELG, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de'
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4~ A Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG poderá promover, em J'uízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO

N~

85.146, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação. áreas de terra necessá·
rias à implantação da subestação Jaboticabal da Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o dispos-
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to no artigo 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 700.371/80,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra de propriedade particular, com o total de
4.755,90 m' (quatro mil, setecentos e cinqüenta e cinco metros quadrados e noventa decímetros quadrados), necessárias à implantação da subestação de Jaboticabal, no Município de Jaboticabal, Estado de São
Paulo.
Art; 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes das plantas de situacão n?s BX·SK-58.112 e
BX-SK·58.114-Campinas, aprovadas por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 700.371/80 e assim descritas:
Área A - Tem início no marco n? 1 cravado no ponto de convergência de divisas de propriedades da Companhia Paulista de Força e Luz,
da Auto Socorro Casaletti Ltda. e da desaproprianda; deste ponto segue com o rumo e distãncia NW 07°00' - 57,00 m (cinqüenta e sete metros), confrontando com terras da desaproprianda até o marco n? 2;
neste ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno-de 90·00', e
segue com o rumo e distância NE 83°00' - 80,00 m (oitenta metros),
confrontando com terras da desaproprianda, até o marco n? 3; neste
ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 90°00', e segue
com o rumo e distãncia SE 07°00' E - 27,50 m (vinte e sete metros e
cinqüenta centimetros) confrontando com terras da desaproprranda até
o marco n? 4; neste ponto. deflete à direita, formando um ângulo interno de 110°18', e segue com o rumo e distância SW 62°42' - 86,00 m (oitenta e seis metros), confrontando, parte com propriedade da Adubos
Fertilíssimos Ltda., parte com o terreno da subestação Jaboticabal da
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, até o marco n? 1, onde teve início esta descrição.
Área B - Tem início no marco n? 1 cravado no ponto de convergência de divisa do terreno de subestação J aboticabal da Companhia
Paulista de Força e Luz com o leito da Avenida Major Hilário Tavares;
deste ponto, segue com o rumo e distância NW 07°00' - 65,09 m (sessenta e cinco metros e nove centímetros) confrontando com O terreno da
referida subestação J aboticabal até o marco n? 2; neste ponto, deflete à
direita, farmando um ãngulo interno de 110°18' e segue com o rumo e
distância NE 62°42' - 22,00 (vinte e dois metros), margeando as terras
de Onofre Benedito Gerbasi até o marco n? 3; neste ponto, deflete à direita, fo:mando um ângulo interno de 69°42', e segue com o rumo e dis-
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tância SE 07·00'
72,50 m (setenta e dois metros e cinqüenta centímetros) confrontando com terras da desaproprianda até o marco n? 4;
neste ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 90·00', e
segue com o rumo e distância SW 83·00' - 20,00 m (vinte metros) margeando o leito da Avenida Major Hilário Tavares até o marco n? I, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPF~:a promover a desapropriação das referidas áreas de terra na forma da legislação vigente. com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse das áreas -de
terra abrangidas por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.147, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade publica, para fins
de constituição de serviâõa administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «co>, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto ·n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 700.371/80,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 7,50 m a 30,00 m (sete metros e cinqüenta centímetros) a
(trínta metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
138kV,circuito duplo, a ser estabelecida entre as estruturas números 61 e 6-2 da linha de transmissão Laranjeiras-Barretos e a subestação
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de Jaboticabal, no Município de Jaboticabal, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n? BX-D-l1.244-Campinas foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Ãguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 700.371/80.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL,a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de teansmlssão e
de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, a
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.

Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia Paulista de Força ·e Luz - CPFL poderá
iromover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
rdmínístratíva, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estaielecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modifi.ações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
evogadas as díspoaições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
tepúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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85.148, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Altera o artigo 22, capute § 2?, do Decreto n? 71.733, de 18 de janeiro de 1973, que regulamenta a Lei n? 5.809, de 10 de outubro de
1972, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da
União no exterior; modifica o anexo lII, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e artigo 36 da Lei n~
5.809, de 10 de outubro de 1972,

DE C RE TA:
Art. 1~ O artigo 22, caput, e § 2~, do Decreto n~ 71.733, de 18 de
janeiro de 1973, alterado pelo Decreto n~ 75A30, de 27 de fevereiro de
1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 O valor da diária no exterior de Embaixador, Almirantede-Esquadra, 'General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro, é igual a
7,13% (sete inteiros e treze centésimos por cento) da respectiva retribuição básica.
§ 1~
.
§ 2~ Para os demais servidores, bem como Observador Parlamentar, Chefe, Delegado e Assessor em Delegação Governamental, o valor
da diária no exterior é fixado em percentagens da atribuída a Embaixador ou Almirante-de-Esquadra, de acordo com as tabelas constantes do
anexo m deste Decreto.

§ 3~
~
»
Art. 2~ Ficam alteradas na forma do anexo a este Decreto as tabelas que constituem o anexo HI do Decreto n~ 71.733, de 18 de janeiro
de 1973.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
José Flávio Pécora

o anexo mencionado no

presente Decreto está publicado no

D.a.

de 17.9.80.
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DECRETO N? 85.149, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Diepõe sobre a inclusão de empregos
em Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível Médio,
da Tabela Permanente do Ministério da
Aeronáutica, e dá outras províâénciee.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo DASP n? 13.839, de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? São incluídos, na forma do anexo I, nas Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia: Artífice de Eletricidade e Comunicações e Artífice de Carpintaria e Marcenaria, do
Grupo Artesanato, código LT-ART-700; Farmacêutico, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LT-NS-900 e Agente de Telecomunicações e Eletricidade, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código LT-NM-1000, da Tabela Permanente do Ministério da Aeronáutica, os empregos a serem providos por pessoal que se encontrava
em exercício no referido Ministério, em 31 de outubro de 1974, e que se
habilitou em processo seletivo próprio, conforme relação nominal constante do anexo II deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica submeterá à assinatura da autoridade competente os atos de provimento decorrentes da aplicação deste Decreto.
Art. 3? A partir da publicação dos respectivos atos de provimento, cessará, automaticamente, o pagamento aos ocupantes dos empregos abrangidos por este Decreto, de quaisquer retribuições que, porventura, venham percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvado, apenas, o salãrto-família.
Art. 4? Os efeitos financeiros deste, Decreto vigoram a partir da
data do exercício, de cada concorrente habilitado, no emprego em que
for provido, na forma do artigo 2?, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.8.80.
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DECRETO N? 85.150, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
na Tabela Permanente da Universidade Fe.derel da Bahia, nas Categorias Funcionais

de Odontólogo, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, e Motorista Oficial,
do Grupo Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, e dá outras providêncies,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no artigo
3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta dos Processos DASP n?s 6.044, 15.810 e 17.196, de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam incluídos, na forma do anexo I, na Tabela Permanente da Universidade Federal da Bahia, nas Categorias Funcionais de
Odontõlogo, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LTNS-900; e Motorista Oficial, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, código LT-TP-1200, os empregos a serem providos por pessoal
que se encontrava em exercício na referida autarquia em 31 de outubro
de 1974, e se habilitou em processo seletivo específico, relacionado no
anexo II deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal da Universidade Federal da Bahia
submeterá à assinatura da autoridade competente os atos de provimento decorrentes da execução deste Decreto.
Art. 3? A partir da publicação dos respectivos atos de provimento, cessará, automaticamente, o pagamento aos ocupantes dos empregos abrangidos por este Decreto, de quaisquer retribuições que, porventura, venham percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvado, apenas, o salãrío-farmlía.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes da execução deste Decreto vigorarão a partir da data da entrada em exercício de cada servidor no emprego em que for provido na forma do disposto no artigo 2?,
correndo a despesa respectiva por conta dos recursos orçamentários
próprios da Universidade Federal da Bahia.
Art. 5? Este Decreto entrá em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 85.151, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Cria o Consulado do Brasil em Mendoaa, Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e tendo em vista o dissto no artigo 2?, § I?, do Decreto n? 71.534, de 12 de dezembro de
72, com a redação dada pelo Decreto n? 76.758, de 9 de dezembro de

r5,
DECRETA:
Art. I?
"tina.
Art. 2?
rogadas as
Brasília,
pública.

Fica criado o Consulado do Brasil em Mendoza, na ArEste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário.
15 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO N? 85.152, DE 15 DE SETEMBRO DE 1980
Altera denominação de Organização
Militar do Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
ifere o art. 81, item lII, da Constituição, de conformidade com o dísItO no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no
. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Deto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE CRE TA:
Art. I? Fica alterada a denominação do Centro de Operações Carráfícas (COC) para 5? Divisão de Levantamento (5? DL).
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
essãríos à execução do presente Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
ública.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO

N~

85.153, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre â Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
3.884.200.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e das entidades
sob sua supervisão, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.884.200.000,00
(três bilhões, oitocentos e oitenta e quatro milhões, duzentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 16 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.9.80.

DECRETO

N~

85.154, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
3.200.000,00 para .cetorco de dotações ccnsignadas no vigente Orcameoec

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor da Escola Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Leonardo Teixeira Collares
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.9.80.

DECRETO

N~

85.155, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Subanexo Encargos Previdenciários da União o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.117.000.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Subanexo Encargos Previdenciários da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 1.117.000.000,00 (um bilhão, cento e dezessete milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessáríos. à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicadà no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.9.80

DECRETO

N~

85.156, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 81.120.000,00 perereiorço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito
suplementar no valor de Cr$ 81.120.000,00 (oitenta e um milhões, cento
e vinte mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de setembro de 1980;
República.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.9.80.
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DECRETO

N~
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85.157, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura e ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento o credito suplementar no valor de Cr$
250.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979.
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Agricultura e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento em favor da Secretaria Geral e de Recursos
sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito no valor de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta mio
Ihões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará-em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábile
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.9.80.

DECRETo N? 85.158, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da Secretaria Nacional de Defesa
Agropecuária o crédito suplementar no valar de Cr$ 85.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81;. item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, o crédito suplementar no valor de Crs 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação 'parcial da dotação orçamentária indícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábile
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a de 17.9.80.

DECRETO N? 85.159, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 46.509.000,00,
para reforço de âotecõee consignadas no
vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministêrio da Saúde o crédito suplementar
no valor de Crã 46.509.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos e
nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
(epública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldír Mendes Arcoverde
José Flávío Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 18.9.80.

DECftETO N? 85.160, DE 16 DE SE'rEMBRD DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 46.913.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
mfere O artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
D artigo 7° da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
D E eRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das RelacõesExteriores o crédi, suplementar no valor de Cr$ 46.913.000,00 (quarenta e seis milhões,
rvecentos e treze mil cruzeiros), para' reforço de dotações orçamentá~
as indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
iterior decorrecão de anulação parcial da dotação orçamentária indiida no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
rvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
epública.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora

Ds anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 18.9.80.
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DECRETO N? 85.161, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educacifo e Cul·
rura, em favor das Secretarias de Ensino
Superior e de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, o crédito suplementar· no valor
de Cr$ 11.419.000,00, para reforço de dotaçõee consignadas DO vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor das Secretarias de Ensino Superior e de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, o crédito suplementar no valor de Cr$ 11.419.000,00 (onze
milhões, quatrocentos e dezenove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
José Flávio Pécora
E. Portella

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 18.9.80.

DECRETO N? 85.162, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
5.822.698.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atrlbuíçãç que lhe
confere o artigo ~1, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Crs
5.822.698.000,00 (cinco bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente DEcreto estão publicados no D.O. de 18.9.80.

DECRETO N? 85.163, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 131.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? 'lia Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da. Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 131.000.000,00 (cento e trinta e um milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? .da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. del 18.9.8D.

DECRETO N? 85.164, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvclvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 40."000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária índicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo n deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiç-ões em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 18.9.80.
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85.165, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisã.o do Ministério da
Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.000.000,00, para reforço de dozacões consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
p;rnane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 18.9.80.

DECRETO N? 85.166, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao" Ministério da Fazenda o créâito suplementar no valor de Cr$
1.500.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Inspstoria Geral de Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 18.9.80.

DECRETO

N~

85.167, DE

16

DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dll; Educaçáo e Cul.
tura, em favor de diversas unideae», <1 crédito suplementar no valor de (;r4J
303.466.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de Ir de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
303.466.000,00 (trezentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e seis
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Brnane Galvêas
E. Portella
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 18.9.80.

DECRETO N? 85.168, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de emprego
em categoria funcional do Grupo - Serviços Auxiliares, da Tabela Permanente do
Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. usando da atrtbuicão que lhe
onfere o artigo 81. item lII, da Constituição, e tendo em vista o dísosto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645. de 10 de dezembro de 1970, e o
ue consta dos Processos DASP n?s 9.423179 e 10.660/80.
DE CRE TA:
Art. I? É incluído na forma do anexo 1. na categoria funcional de
.gente Administrativo. do Grupo - Serviços Auxilíares, código LT·
A-800. da Tabela Permanente do Ministério da Fazenda. o emprego a
sr provido por servidor que se encontrava em exercício no referido
!inistério em 31 de outubro de 1974. e que se habilitou em processo se,tivo próprio. conforme relação nominal constante do anexo II deste
ecreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Ministério da Fazenda submeterá à
rsinatura da autoridade competente o ato de provimento decorrente da
ilícacão deste Decreto.
.
Art. 3? A partir da publicação do respectivo ato de provimento
issará, automaticamente, o pagamento ao ocupante do emprego abrando por este Decreto, de quaisquer retribuições que, porventura, veIa percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma. ressalvado.
ienas, o salérío-famílía.

334

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4? Os efeitos financeiros deste Decreto vigoram a partir da
data do exercício do concorrente habilitado, no emprego em que for
provido, na forma do artigo 2~, correndo a despesa à conta dos recursos
orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor ua data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ,16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 19.9.80.

DECRETO N? 85.169, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Educação Artística, de Artes Cênicas e
de Música, da Faculdade de Artes, manti·
da pela Fundação Brasileira de Teatro.
com sede em "Brasília, Distrito .Federal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribujções que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 919/80, conforme constados Processos n?s
1.581/79 - CFE e 232.212/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Educação
Artística, com licenciatura de I? grau e licenciatura plena com habilitações em Artes Cênicas, em Artes Plásticas e em Música, de Bacharelado em Artes Cênicas, com habilitações em Direção Teatral, em Interpretação Teatral, em Cenografia e em Teoria do Teatro e de Bacharelado em Música, com habilitações em Instrumento e em Canto, a serem
ministrados pela Faculdade de Artes, mantida pela Fundação Brasileira de Teatro, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 85.170, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Formação de Tecnólogo em Processamento
de Dados, da Faculdade Católica de Tecnologia, com sede em Brasília, Distrito Federal.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n?~842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 861/80, conforme consta dos Processos
nr s 1.403179 - CFE e 230.967/80 do Ministério da Educação e Cultura.
DE CRE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação de
Tecnólogo em Processamento de Dados, a ser ministrato pela Faculdade Católica de Tecnologia, mantida pela União Brasiliense de Educação
e Cultura, com sede em Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 85.171, DE 17 DE SETEMBRO DE 1980 Autoriza o Estado de Santa Catarina a
desapropriar ee éções da empresa Caldas
da Imperatriz Indústria e Comércio SIA.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o que
dispõe o § 3? do artigo 2? do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941,
DECRETA:
Art. I? Fica o Estado de Santa Catarina autorizado a desaproiríar, por. utilidade pública, as ações constitutivas do capital social da
.mpresa Caldas da Imperatriz Indústria e Comércio SI A, pessoa jurídi-
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ca de direito privado, registrada sob n? 83.879.890/0001-80, autorizada a
funcionar como empresa de mineração pelo Decreto n? 44.936, de I? de
dezembro de 1958, publicado no Diário Oficial de 10 de dezembro do
mesmo ano, estabelecida em Santa Catarina, em favor da Companhia
Hidromineral Caldas da Imperatirz, subsidiária da Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina (CODISC).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Arnaldo Rodrigues Barbalbo
DECRETO N? 85.172, DE 18 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre 8 inclusão de empregos
em "Categoria Funcional do Grupo Serviços Auxiliares, da Tabela Permanente do
Ministério de Seúde»..» dá outras provid~n·
das.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl; da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? São incluídos, na forma do Anexo I deste Decreto, na categoria funcional de Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código
LT-SA-800, da Tabela Permanente do Ministério da Sáude, os empregos a serem preenchidos mediante a admissão de candidatos habilitados em concurso público, observada a legislação especifica.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir_Mendes Arcoverde

o anexo mencionado no presente Decreto está publicado no D.a.

de 19.9.80.
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DECRETO N? 85.173, DE 18 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Ati·
vidades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, da Tabela Permenentedo Ministério da Fazenda, e dá outras provídéncias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta dos Processos DASP n?s 1.893, 3.163 e 11.469, de 1980,
DE CRE TA:
Art. I? São incluídos, na forma do Anexo I, nas Categorias Funcionais de Artífice de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, código
LT-ART-700; Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código LTSA-800; Economista, Técnico de Administração, Contador, Técnico em
Assuntos Culturais, Técnico em Comunicação Social e Bibliotecário, do
Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LT-NS-900; Desenhista, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Técnico de Contabilidade e Telefonista, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código LT-NM-1000 e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código LT-TP-1200, da Tabela Permanente do
Ministério da Fazenda, os empregos a serem providos por pessoal que
se encontrava em exercício no referido Ministério em 31 de outubro de
1974, e que se habilitou em processo seletivo próprio, conforme relação
nominal constante do Anexo H deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Ministério da Fazenda -submeterá à
assinatura da autoridade competente os atos de provimento decorrentes
da aplicação deste Decreto.
Art. 3? A partir da publicação dos respectivos atos de provimento, cessará, automaticamente, o pagamento aos ocupantes dos empregos abrangidos por este Decreto, de quaisquer retribuições que, porventura, venham percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvado, apenas, o salário-família.
.
Art. 4? Os efeitos financeiros deste Decreto vigoram a partir da
data do exercício de cada concorrente habilitado no emprego em que for
provido, na forma do artigo 2?, correndo a despesa à conta dos recursos
orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
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Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 19.9.80.

DECRETO N? 85.174, DE 18 DE SETEMBRO DE 1980
Disciplina a coordenação nacional na
direção civil do transporte marítimo em situações de tensão, emergência ou guerra, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e V do artigo 81 da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? A direção civil do transporte marítimo no que tange ao
emprego eficiente da frota mercante e o funcionamento eficaz do sístema portuário nacional, fica sob permanente coordenação, na forma disposta por este Decreto.
Parágrafo único As diretrizes fixadas neste Decreto são de caráter permanente, embora se destinem precipuamente a atender às situações especiais dos períodos de tensão, emergência ou guerra.
Art. 2? A direção civil do transporte marítimo nele compreendidos a frota mercante e o sistema portuário, fica sob a coordenação superior do Ministério dos Transportes, através da sua Secretaria Geral,
quanto aos aspectos de planejamento global, supervisão, controle, direção e avaliação do seu desempenho,
Art. 3? Para desempenho das competências dispostas no artigo 2?
deste Decreto, incumbe à Secretaria Geral do Ministério dos Transpor·
tes:
a) organizar a direção civil do transporte marítimo e estabelecer diretrizes gerais para o seu funcionamento;
b) elaborar planos para a efetiva ativação e funcionamento da direção .cívíl -do transporte marítimo em casos de tensão, emergência ou
guerra e executá-los quando determinado ,pelo Ministro dos Transportes;
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c) estabelecer as diretrizes relativas à operação e à administração
dos navios mercantes nacionais próprios ou afretados;
d) estabelecer as diretrizes relativas à operação e à administração
do sistema portuário nacional;
e) estabelecer as diretrizes relativas ao funcionamento eficaz e integrado do binômio navio-porto;
f) promover o atendimento às necessidades civis e militares nacionais, regionais e locais de transporte marítimo;
g) manter ligação com a Organização de Controle Naval do Tráfego
Marítimo;
h) manter as ligações que se fizerem necessárias com organização
congênere estrangeira aliada, por força de acordos ou tratados internacionais;
i) manter ligação com o Comando de Operações Navais do Ministério da Marinha, para fins de realização de exercício envolvendo transporte marítimo e controle naval de seu tráfego.
Art. 4? Integram a. estrutura diretiva civil do transporte marítimo:
I - A Superintendência Nacional da Marinha Mercante SUNAMAM, a que cabe dirigir o transporte marítimo, fluvial e lacustre:
II - a Empresa de Portos do Brasil SI A - PORTOBRÁS, a que
cabe dirigir as atividades portuárias.
Art. 5? Para efeito do disposto no artigo 4?, inciso I, compete, especificamente, à SUNAMAM:
a) planejar a utilização da frota mercante, de acordo com os planos
estratégicos pertinentes, de modo a atender às necessidades civis e militares de cabotagem, como de importação e de exportacão do País:
b) dirigir o emprego dos navios mercantes nacionais próprios ou
afretados;
c) avaliar e atender às necessidades civis e militares nacionais, regionais e locais de transporte marítimo;
d) adotar providências objetivando a integração do transporte
marítimo com os demais sistemas de transporte;
e) planejar a participação do País em "pool" de navios mercantes
aliados, de acordo com os interesses nacionais e em atendimento a compromissos internacionais assumidos;
f) manter ligação com a Organização de Controle Naval do Tráfego
Marítimo;
g) promover, em coordenação com o Órgão de Controle Naval do
Tráfego Marítimo, difusão da doutrina de Direção Civil do Transporte
Marítimo e do Controle Naval do Tráfego Marítimo entre o pessoal da
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Marinha Mercante e de Órgãos integrantes da direção civil do transporte marítimo que lhe digam respeito e, bem assim, a instrução e o adestramem.o desse pessoal.
§ l~ No cumprimento de suas atríbuícões, a SUNAMAM deverá:
a) organizar a distribuição de praça, atendendo às solicitações que
receber, observando as prioridades em face das necessidades do esforço
nacional em períodos de tensão, emergência ou guerra;
b) manter-se a par das necessidades civis e militares regionais e locais de transporte marítimo, especialmente quanto a itens críticos;
c) determinar os destinos ou as alteracões de destino dos navios
mercantes nacionais próprios ou afretados para atender às necessidades de transporte marítimo do País;
d) elaborar normas, publicações e instrucões pertinentes que venham a assegurar a observância da doutrina preconizada;
e) participar da organização. coordenação e execução de exercício,
que permitam a manutenção do adestramento em níveis adequados.
§ 2~ Para desempenho das competências dispostas neste artigo, a
SUNAMAM será assistida por uma Comissão de Coordenação, presidida pelo Superintendente da SUNAMAM e composta de representantes
dos seguintes órgãos ou entidades:
- Ministério da Marinha;
- Ministério do Exército;
- Ministério da Fazenda;
- Ministério da Aeronáutica;
- Ministério da Indústria e do Comércio:
- Ministério das Minas e Energia
- Estado-Maior das Forças Armadas;
- Empresa de Portos do Brasil SI A - PORTOBRÀS.
§ 3~ Poderão participar da Comissão prevista no § 2~ deste artigo, quando convocados pela SUNAMAM, representantes dos órgãos e
entidades responsáveis:
a) pelo tráfego ferroviário, rodoviário e aéreo;
b) pelo comércio exterior; e, ainda,
c) pela representação dos Armadores e de categorias profissionais.
Art. 6~ Para cumprimento do disposto no inciso H, do artigo 4~
competirá, especificamente, à PORTOBRÀS:
a) promover as medidas necessãrias ao funcionamento eficiente do
sistema portuário nacional, em atendimento ao esforço nacional, em situações de tensão, emergência ou guerra;
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b) manter ligação com a Organização de Controie Naval do Tráfego
Marítimo e as autoridades navais responsáveis pela Defesa de Portos;
c) manter ligação com os órgãos responsáveis pelos transportes
marítimo, rodoviário, ferroviário e aéreo;
d) planejar a constituição das Comissões Portuárias e sua implementação estabelecendo normas gerais para seu funcionamento;
e) promover, em coordenação com o órgão de Controle Naval do
Tráfego Marítimo, a difusão da doutrina de Direção Civil do Transporte Marítimo e do Controle Naval do Tráfego Marítimo entre o pessoal
dos portos e de órgãos integrantes da direção civil do transporte
marítimo que lhe digam respeito e, bem assim, a instrução e o adestramento desse pessoal.
§ 1~ No cumprimento de suas atribuições a PORTOBRAS deverá:
a) aprovar as normas para funcionamento de porto, terminal ou ancoradouro propostas pela administração portuária local;
b) supervisionar as atividades das Comissões Portuárias;
c) coadjuvar a SUNAMAM na determinação de portos alternativos
a serem utilizados nas várias situações que possam apresentar-se, considerados os tipos de carga transportada e os sistemas operacionais de
cada porto.
§ 2~ Para desempenho das competências dispostas neste artigo a
PORTOBRAS será assistida por uma Comissão de Coordenação, presidida pelo Presidente da PORTOBRAs e composta de representantes
dos seguintes órgãos ou entidades:
- Ministério da Marinha;
- Ministério do Exército;
- Ministério da Fazenda;
- Ministério da Indústria e do Comércio;
- Ministério das Minas e Energia;
- Estado-Maior das Forcas Armadas;
- SUNAMAM.
§ 3~ Poderão participar da Comissão prevista no § 2~, deste artigo, quando convocados pela PORTOBRAS, representantes dos órgãos e
entidades responsáveis:
a) pelo tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo;
b) pelo comércio exterior; e, ainda,
c) pela representação dos Armadores e de categorias profissionais.
Art. 7~ Em. cada complexo portuário ou porto organizado isolado
funcionará uma Comissão Portuária (COPOR), a que caberá:
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a) coordenar as ações necessárias ao uso eficiente das instalações
portuárias localizadas em sua área de jurisdição;
bl manter ligação com:
- Autoridade local do Controle Naval do Tráfego Marítimo;
- Autoridade Naval responsável pela Defesa do Porto:
- Capitania dos Portos ou órgãos subordinados.
Parágrafo único No cumprimento de suas atribuições a COPOR
deverá:
a) estabelecer normas para o funcionamento, em situações especiais; dos portos de sua área;
b] estabelecer normas relativas à presteza na manobra dos navios
mercantes;
c) adotar medidas para facilitar a atracação, desatracação, carga e
descarga dos navios mercantes;
d) coordenar a atuação dos vários organismos que executam atividades na área portuária;
e) promover as medidas necessárias para que o movimento e, o
trânsito de mercadorias no porto se processem com rapidez e seguranca;
f) coordenar as ações para evacuação, no todo ou em parte, do porto, terminal e fundeadouros, inclusive em caso de ameaça ou ocorrência
de acidente ou ataque militar;
g) promover a transferência de serviços de estiva, de equipamentos
portuários ou de material flutuante para portos alternativos ou fundeadouros de emergência;
h) selecionar áreas portuárias segundo sua utilização em proveito
da eficiência e da segurança do porto;
i} promover o máximo aproveitamento do remanescente da capacidade de operação do porto e terminais afetados por ações adversas;
j) promover a execução de medidas de Defesa Civil na área portuária;

1) apoiar as medidas de segurança estabelecidas pela autoridade
responsável pela Defesa do Porto;
m) promover a execução de medidas estabelecidas para controle de
navios mercantes de propulsão nuclear, fixando normas para seus fundeadouros;
n) participar da organização, coordenação e execução de exercicios
que permitam avaliar a adequação dos meios disponíveis e o adestramento do pessoal em serviço nas atividades portuárias.
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Art. 8? ,A COPOR, sob a presidência de representante da
PORTOBRAS, terá organização variável, a critério da PORTOBRÀS,
conforme as características portuárias e as estruturas governamental e
econômica da região e será constituída por representantes dos seguintes órgãos ou entidades, sendo que os três primeiros, em caráter compulsório:
- Administração do porto;
- SUNAMAM;
- Capitania do Porto ou órgãos subordinados;
- Governo do Estado ou Território;
- Conselho Nacional de Energia Nuclear;
- Autoridades regionais ou locais responsáveis pelos transportes fluvial, rodoviário, ferroviário e .aéreo;
- Entidades representativas dos Armadores e Agentes de
Navegação; e
- Outros organismos ou entidades que atuem na área portuária.
Art. 9? Compete à SUNAMAM, utilizando sua organização e estrutura próprias:
a) prover para o funcionamento da parte que lhe compete nadireção civil do transporte marítimo, em tempo de paz, de modo que, em situações de tensão, emergência ou guerra tenha condições imediatas de
exercer tais atividades;
b) propor ao Secretário-Geral do Ministério dos Transportes as diretrizes gerais e os planos a serem cumpridos, em -períodos de tensão,
emergência ou guerra, para atender ao discriminado no art. 5~.
Art. 10 Compete à PORTOBRÀS, utilizando sua organização e
estrutura próprias:
a) prover para o funcionamento da parte que lhe compete na direção civil do transporte marítimo, em tempo de paz, de modo que, em situações de tensão, emergência ou guerra, tenha condições imediatas de
exercer tais atividades;
b) propor ao Secretário-Geral do Ministério dos Transportes as diretrizes gerais e os planos a serem cumpridos por essa organização, em
períodos de tensão, emergência ou guerra, para atender ao discriminado no art. 6?
Parágrafo único A PORTOBRÀS promoverá as medidas necessárias para que a organização e as atribuições de suas subsidiárias, controladas ou coligadas, como, ainda; concessionárias ou permissionáriás
de portos se ajustem ao cumprimento das disposições deste Decreto.
Art. 11 Periodicamente a estrutura de direção civil a que se refere
) presente Decreto será ativada em todo ou em parte, para fins de' ades-
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tramento, por iniciativa do Secretário-Geral do Ministério dos Transportes ou, quando o adestramento envolver também atividades da Organização do Controle Naval do Tráfego Marítimo, mediante entendimentos entre aquele Secretário-Geral e o Comandante de Operações Navais, do Ministério da Marinha.
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Eliseu Resende

DECRETO N? 85.175, DE 19 DE SETEMBRO DE 1980
Dá nova redação a dispositivos do
Estatuto da Fundação Nacional do BemEstar do Menor - FUNABEM, aprovado
pelo Decreto n? 83.149, de 8 de fevereiro de
1979.

O PRESIDENTE DA REPÚJY.ICA, no uso das atribuições que lhe
confer o artigo 81, itens, lU e V, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O item U do artigo 11 do Estatuto da Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor ~ FUNABEM, aprovado pelo Decreto n?
83.149, de 8 de fevereiro de 1979, passa a vigorar com a seguinte
redação:
..Art. 11 ........................................................
11
um Conselho de Administração, composto do
Presidente da entidade, que o presidirá, e de 18 (dezoito)
representantes, com os respectivos suplentes, sendo: 6 (seis) do
Governo Federal, indicados pelos Ministérios da Justiça, da
Agricultura, da Educação e Cultura, do Trabalho, da Saúde e
da Previdência e Assistência Social; 1 (um) da Ordem dos
Advogados do Brasil; 1 (um) da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais; 1 (um) do Couselho Federal dos Assistentes
Sociais; 1 (um) da Fundação Legião Brasileira de Assistêucia; 1
(um) do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 1 (um)
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 1 (um) da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil; 1 (um) da
Conferência dos Religiosos do Brasil; 1 (um) da Confederação
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Evangélica do Brasil; 1 (um) da Confederação Israelita do
Brasil; 1 (um) da Federação Espíríta Brasileíra; e 1 (um) da
Federação dos Bandeirantes do Brasil, todos nomeados pelo
Ministro da Previdência e Assistência Social."
Art. 2? É acrescentado ao artigo 12 do Estatuto da FUNABEM,
parágrafo único com a seguinte redação:
«Art. 12
.
Parágrafo único
O Conselho de Administração, nos
impedimentos eventuais do Presidente, funcionará sob a
Presidência do Conselheiro mais idoso."
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 19 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Jair Soares
DECRETO N? 85.176, DE 19 DE SETEMBRO DE 1980
Renova por -10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Liberdade de Sergipe
Limitada, para executar serviço de
radiodífusllo sonora em onâe: média de
ãmbíto regional, na cidade de Aracaju,
Estado de Sergípe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIJ, combinado com o artigo 8?, item XV, letra
a, da Constituição. e nos termos do artigo 6? da Lei n? 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
41.703173,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1973,
a concessão outorgada pelo Decreto n? 30.992, de 17 de junho de 1~52.
publicado no Diário Oficial da União de 21 subseqüente, à Rádio
Liberdade de Sergipe Limitada, para executar, na cidade de Aracaju,
E stado de Sergipe, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
Parágrafo único A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código
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Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n?
71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante
ter:r.no.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 85.177, DE 19 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores dos Territórios
Federais, a que se refere o art. 2? da Lei n?
6.550, de 5 de julho de 1978.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 8? da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? O Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, previsto
no artigo 2? da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978, compreende
atividades de direção e assessoramento superiores a serem
desempenhadas pelo critérío de confiança, abrangendo planejamento,
supervisão, coordenação, orientação e controle, do mais alto nível da
hierarquia dos Territórios Federais, com vistas à formulação de
programas, normas e critérios que deverão ser observados pelos demais
escalões administrativos.
Art. 2? O Grupo de que trata este Decreto, designado pelo código
LT-DAS-100, será implantado no regime da legislação trabalhista,
compreendendo funções de confiança integrantes de Tabelas
Permanentes.
§ 1~ Proceder-se-á ao provimento em cargo em comissão, código
DAS-100, quando a escolha para o desempenho das atividades
inerentes ao Grupo LT-DAS-100 recair em funcionário.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior se aplica também quando o
provimento da função for privativo de ocupante de cargo efetivo.
Art. 3? O Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores será
constituido pela Categoria-Direção Superior, código:' LT-DAS-101, e
pela Categoria Assessoramento Superior, código LT-DAS-102.
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Art. 4? As funções de confiança e os cargos em
comissão
integrantes da Categoria Direção Superior distribuir-se-ão em 2 (dois)
níveis hierárquicos com as seguintes características:
I - Nível 2 - Atividades de direção de órgãos de assistência direta ao Governador e de unidades, a nível departamental, compreendidas nas Secretarias a que se refere a estrutura básica do Território,
consideradàs a complexidade, dificuldade e responsabilidade na execução dos serviços inerentes a cada área.
II - Nível 1 - Atividades de direção de unidades, a nível divísional, bem como as não abrangidas pelo dispositivo anterior, considerando, em cada caso, a complexidade, dificuldade e responsabilidade na
execução dos serviços inerentes a cada área.
Art. 5? A Categoria Assessoramento Superior será constituída de
funções caracterizadas pelo nível técnico, complexidade,
responsabilidade e conhecimentos especializados, que se destinam ao
assessoramento das autoridades indicadas no artigo 6? deste Decreto.
Art. 6? O número de cargos em comissão ou funções de confiança
da Categoria Assessoramento Superior, códigoLT-DAS-102.1, será
assim distribuído:
I - até 9 (nove) Assessores para o Governador sendo 1 (um) para
cada área de atividades específicas do Governo;
II - até 2 (dois) Assessores para cada Secretário do Governo.
Art. 7? A implantação do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores nos Territórios Federais deverá ser precedida da
comprovação de existênéia de recursos orçamentários para atender as
despesas decorrentes da medida.
Art. 8? As funções de confiança integrantes do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores serão providas mediante ato do
Governador do Território.
§ I? O ato de provimento a que se refere este artigo revestirá a
forma de designação ou de nomeação, conforme se trate,
respectivamente, de preenchimento de função de confiança ou de cargo
em comissão.
§ 2? Quando ocorrer a hipótese da transformação de função
gratificada em função de confiança integrante .do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, será necessário novo ato de provimento.
podendo permanecer seu ocupante na situação
anterior até a
publicação do ato pertinente.
§ 3? Independerá de novo ato de provimento o exercício de
função de confiança do Grupo de que trata este Decreto, resultante de
transformação ou reclassificação de atuais cargos de provimento em
comissão, desde que não se tenha alterado o conjunto de suas
atribuições.
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§ 4~ Na hipótese do parágrafo anterior, a nova situação será
consignada mediante registro na Carteira de Trabalho, no caso de
função de confiança, ou lavratura de apostila no título de nomeação
para o cargo em comissão.
Art. 9~ A designação para a função de confiança do GrupoDireção e Assessoramento Superiores somente poderá recair em
pessoas que, além de preencherem os requisitos gerais para investidura
. em função pública, possuam comprovada experiência administrativa
correspondente à área das atividades inerentes à função e habilitação
legal, quando exigida a qualificação profissional.
Art. 10 A transformação e a reclassificação dos cargos ou funções
da anterior sistemática de classificação em funções de confiança do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores far-se-ão mediante ato do
Ministro do Interior, ouvido o Órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal --: SIPEC.
§ 1~ As funções de confiança de que trata este Decreto deverão
ser objeto de proposta com indicação das unidades a que correspondem
sua linha hierárquica e, quando se tratar de Categoria Assessoramento
Superior, a síntese das respectivas atribuições.
§ 2~ Os órgãos de pessoal, após as providências indicadas no
artigo 7~ deste Decreto, organizarão a proposta de transformação ou
reclassificação de funções ou cargos de que trata este artigo, a ser
submetida ao Ministério do Interior.

Art. 11 A medida que o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores for sendo implantado na área de cada Território Federal, ressalvados os casos expressamente previstos em lei, fica vedado o desempenho de atividades de direção e assessoramento superiores sob forma diversa da estabelecida neste Decreto, extinguindo-se os encargos, com
tais caracteristicas, constantes de tabelas de gratificação pela representação de gabinete ou outras formas de retribuição, bem assim os empregos regidos pela legislação trabalhista, cessando, do mesmo modo, a
utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo para
o desempenho de atividades de igual natureza.
Art. 12 O regime de trabalho dos integrantes do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores será, no mínimo, de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 13 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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85.178, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o imóvel rural que menciona, eituedo no Municipio de Rio Branco, no Estado do Acre compreendido na
área prioritária de reforma agrária, de que
trata o Decreto nf 67.667. de 12 de novembro de 1970, alterado pelo Decreto n?
76.295, de 27 de janeiro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item lII, e 161, §§ 2~ e 4~, da Constituição, e
nOS termos dos arts. 18 e 20 da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ E; declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, itens I e V, da Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado "Seringal Humaitá», com a área aproximada de 63.873 ha, pertencente a
Alegria Abdalla Isper e filhos, e situado no Município de Rio Branco,
no Estado do Acre.
Paragráfo único O Imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: parte-se do ponto "01", de coordenadas geográficas longitude 67° 26' 18" WGr e latitude 09° 52' 35" S, situado na margem esquerda da Rodovia BR-317, no sentido Rio Branco a Boca do Acre; daí,
segue-se com rumo 47° 00' NW e distância de 7.900m, confrontando-se
com o Seringal Bom Destino, até encontrar o ponto "02", de coordenadas geográficas longitude 67°29'34" WGr e latitude 09° 49' 39"S;
daí, segue-se com rumo
17° 00' NW e distância de 6.000m,
confrontando-se com o Seringal Bom Destino, até encontrar o ponto
"03", de coordenadas geográficas latitude 67° 30' 32" WGr e latitude
09°46' 35" S; daí, segue-se com rumo 42° 10' NW e distância de 6.700m,
até encontrar o ponto "04" de <coordenadas geográficas. longitude 67°
33' 06" WGr e latidude 09° 43' 58" S, situada à margem direita do Acre;
daí, sobe-se o curso do Rio Acre, com rumo 88° 00' NW e distância de
3.700m, confrontando-se com o Seringal Bom Destino, até encontrar o
ponto "05", de coordenadas geográficas longitude 67° 35' 10" WGr e latitude 09°43'52" S, situado à margem esquerda do Rio Acre; daí, seguese com rumo 50° 00' SW e distância de 1.000m, confrontando-se com o
Seringal Curupati, até encontrar o ponto "06", de ·coordenadas geográficas longitude 67° 35' 37" WGr e latidude 09° 44' fI" S; daí, segue-se
com rumo 35° 10' NW e distância de 25.300m, confrontando-se com o Seringal Curupati, até encontrar o ponto "07", de coordenadas geográficas longitude 67° 43' 38" WGr e latitude 09° 32' 57" S; daí segue-se com
rumo 45° 20' SW e distância de 2.800m, confrontando-se com o Seringal
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Novo Andirá, até encontrar o ponto "08". de coordenadas geográficas
longitude 67° 44' 43" WGr e latitude 09' 34' 23" S; dai, segue-se com
rumo 40° 10' SWe distância de 8.000m, confrontando-se com o Seringal
Novo Andírá, até encontrar o ponto 1'09", de coordenadas geográficas
longitude 67° 43' 38" WGr e latitude 09° 38' 11" S; dai, segue~se com
rumo 28° 06' SW e distância de 6.300m, confrontando-se com o Seringal
Novo Andirá, até encontrar o ponto "10", de coordenadas geográficas
longitude 67° 42' 16" WGr e latitude 09' 40' 42" S; dai, segue-se COm
rumo 72° 60' SW e distância de 9.600m, confrontando-se com o Seringal
Novo Andírá, até encontrar o ponto "Ll", ,de coordenadas geográficas
longitude 67° 37' 16" WGr e latitude 09° 42'14"S; daí, segue-se com rumo 66° 30' NW e distância de 4.400m, confrontando-se com o Seringal
Novo Andirá, até encontrar o ponto "12", de coordenadas geográficas
longitude 67° 36' 14" WGr e latitude 09° 40' 66" S; dai, segue-se cbm
rumo 36° 69' SW e distãncia de 2.900m, confrontando-se com o Seringal
Empresa, até encontrar o ponto "13" de coordenadas geográficas longitude 67° 34' 18" WGr e latitude 09° 42' 07" S; dai, segue-se com rumo
62° 00' SE e distância de 8.800m, confrontando-se com o Seringal Empresa, até encontrar o ponto "14" de coordenadas geográficas longitude 67' 38' 07" WGr e latitude 09° 46' 66" S; daí, segue-se com rumo 84'
00' SE e distância de 6.160m, confrontando-se com o Seringal Panorama, até encontrar o ponto "15",' de coordenadas geográficas longitude
67° 40' 18" WGr e latitude 09° 46' 23" S; dai, segue-se com rumo 61'
69' SE e distância de 4.600m, confrontando-se COm O Seringal Panorama
até encontrar o ponto "16", de coordenadas geográficas lontigude 67°
42' 19" WGr e latitude 09° 46' 66" S; dai, segue-se com rumo 63° 69' NE
e distância de 8.200m, confrontando-se com a área remanescente de
João Bosco, até encontrar o ponto "17", de coordenadas geográficas
longitude 67° 46' 52" WGr e latitude 09° 44" 11" S; dai, segue-se com
rumo 36° 69' SE e distância de 6.100m, confrontando-se com a área remanescente de João Bosco, até encontrar o ponto "18" de coordenadas
geográficas longitude 67° 41' 63" WGr e latitude 09° 46' 48" , S, situado
à margem esquerda da Rodovia AC-22, no sentido Rio Branco a Porto
Acre; daí, segue-se com rumo 41' 49' SW e distância de 3.600m,
confrontando-se com área remanescente de João Bosco, até encontrar o
ponto "19", de coordenadas geográficas longitude 67° 43' 08" WGr e latitude 09° 41'10" S, situado à margem direita da Rodovia AC-22, no
sentido Rio Branco a Porto Acre, daí, segue-se com rumo 27' 00' SE e
distância de 4.600m, confrontando-se com o Seringal Extrema, até encontrar o ponto "20", de coordenadas geográficas longitude 67° 42' 00"
WGr e latitude 09° 60' 18'.' S; dai, segue-se com rumo 66° 00' &E e distância de 6.900m, confrontando-se com o Seringal Remansinho e Seringal Quixadá, até encontrar o ponto "21", de coordenadas longitude 67'
38' 33" WGr e latitude 09° 61' 66" S; daí, segue-se com rumo 89° 30' SE
e distância de 5.200m confrontando-se com o Seringal Colibri, até enJ
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contrar O ponto "22", de coordenadas geográficas longitude 67° 35' 43"
WGr e latitude 09° 51' 59" S, situado à margem esquerda do Rio Acre;
dai, desce-se o curso do Rio Acre, com rumo 10° 20' NE e distância de
9.900m, até encontrar o ponto "23", de coordenadas geográficas longítude67° 34' 41" WGr e latitude 09° 46' 42" S, situado à margem direita
do Rio Acre; daí, segue-se com rumo 50° lO' SE e distância de 16.900m,
confrontando-se com o Seringal Nova União, até encontrar o ponto
"24", de coordenadas geográficas longitude 67° 27' 43" WGr e latitude
09° 52' 35" S; daí, segue-se com rumo 34° 58' SW e distância de 4.000m,
confrontando-se com o Seringal Nova União, até encontrar o ponto
"25", de coordenadas geográficas longitude 67° 28' 55" WGr e latitude
09° 54' 27" S; daí, segue-se com rumo 79° 30' SE e distância de 3.200m,
confrontando-se com o Seringal Bagaço, até encontrar o ponto "26" de
coordenadas geográficas longitude 67° 27' lO" WGr e latitude 09° 54'
46" S, situado à margem esquerda da Rodovia BR-317 no sentido Rio
Branco a Boca do Acre; daí, segue-se pela Rodovia BR-317, com rumo
19° 59' NE e distância de 4.200m, até encontrar o ponto "01", inicial da
descrição deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b] as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto ua
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
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DECRETO N~ 85.179, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Preeidêncie da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
259.368.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o arfígõ 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$
259.368.000,00 (duzentos e cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários iÍ execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.9.80.

DECRETO

N~

85.180, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre 80 Orçamento da União, em favor do Tribunal de Contas da Untao, Justi·
ça Federal de 1~ Insténcie e Supremo Tribunal Federal, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 263.681.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O artigo 81, item Ifl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do Tribunal
Contas da União, Justiça Federal de 1~ Instãncia e Supremo Tríbu11 Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 253.531.000,00 (dumtos e cinqüenta e três milhões, quinhentos e trinta e um mil cruzeiIS), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
ecreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
iteríor decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índíida no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
spública.

l

JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvéas
Delfim Netto
Os anexos mecíonados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.9.80.

DECRETO N? 85.181, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor-de Gr'130.000.aOO,aO,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
afere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar
valor de Cr$ 130.000.000,00, (cento e trinta milhões de cruzeiros), pareforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste DecreArt. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
teríor, decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias in:adas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mozart de Abreu e Lima
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de 24.9.80.

DECRETO N? 85.182, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
401.164.000,00 para reforço de âotecõee consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 401.154.000,00
(quatrocentos e um milhões, cento e cinqüenta e quatro mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Deereto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 24.9.80.
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DECRETO N? 85.183, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.702.300.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente: Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no. artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.702.300.000,00 (três bilhões, setecentos e dois milhões
.e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro ,de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.9.80.

DECRETO N? 85.184, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.100.000.000,00,
para reforço de âoteçso consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.100.000.000,00 (dois
bilhões e cem milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

DECRETO

N~

D.a.

de 24.9.80.

85.185, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do. Capital da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
- Lloydbrás

O PRESIDENTE DA REPÚBL1CA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DE CR E TA:
Art. 1 ~ Fica autorizado o aumento do Capital Social da 'Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
Lloydbrás, de 'Cr$
1.500.000.000,00 (um bílhãó e quinhentos milhões de cruzeiros) para
Cr$ 2.243.432.753,09 (dois bilhões; duzentos e quarenta e três milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e cinqüenta e três cruzeiros
e nove centavos).
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende
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DECRETO N? 85.186, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou de
instituição de servidão de passagem, em
favor da Amazdnia Mineração S.A., imóveis constituídos de terras e benfeitorias
situados no Municfpio de Marabá, no Estado doPará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl; da Constituição, e tendo em vista o que
determina o Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,.e de conformidade com o disposto
no Decreto n? 77.608, de 13 de maio de 1976, que outorgou à Amazônia
Mineração S.A a concessão para construção, uso e gozo de uma estrada
de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal
Marítimo a ser construído na Baia de São Marcos, no Estado do Maranhão, nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministério dos Transportes e aquela Companhia, no dia 15 de março de 1977, e
do que consta do Processo número MT-2.415/80,

DE CRE TA:

. Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem: em
favor da Amazônia Mineração S.A., os imóveis constituídos de terras,
acessões e benfeitorias de propriedade particular, bem como o domínio
útil dos terrenos porventura foreiros, situados no Município de Marabá, no Estado do Pará, necessários à construção, operação e segurança
da estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o
Terminal Maritimo a ser construído na Ponta da Madeira, em São
Luís, no Estado do Maranhão, imóveis esses representados pelas faixas de terrenos assinalados-nas plantas de n?s 3900.1.0402, Sge0.1.0403 e
3900.1.0404, constantes do Processo número 'MT-2.415/80.
Art. 2?' As faixas de terras compreendic:jas no presente Decreto
possuem, aproximadamente, 50.958.000m' (cinqüenta milhões e novecentos e cinqüenta e oito mil metros quadrados) e têm as seguintes delimitações em coordenadas UTM e geométricas:
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Estacas

Larguras

De

Até

Esquerda

Direita

70.485

70.934

100

100

70.934

70.950

250

100

70.950

70.955

350

100

70.955

70.975

1000

100

70.975

70.980

350

100

70.980

71.000

250

100

71.000

71.075

200

100

71.075

71.150

350

100

71.150

71.200

100

100

71.200

90.130

100

150

90.130

71.380

100

100

71.380

71.435

150

100

71.435

71.625

100

100

71.625

71.640

300

100

71.640

71.837

100

100

71.837

71.858

400

100

71.858

71.877

100

200

71.877

72.016

100

100

72.016

72.035

100

250
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72.035

72.058

100

350

72.058

72.120

100

100

72.120

72.141

200

100

72.141

72.225

100

100

72.225

72.295

150

100

72.295

72.510

100

100

72.510

72.536

650

100

72.536

72.549

150

150

72.549

74.140

100

100

74.140

74.150

100

150

74.150

74.365

300

100

74.365

74.385

320

100

74.385

74.655

130

100

74.655

74.795

150

100

74.795

75.360

100

100

75.360

75.395

570

100

75.395

75.602

100

100

75.602

75.635

100

340

75.635

76.770

100

100

76.770

76.785

120

100

76.785

77.010

100

100

77.010

77.155

Pátios de Parauapebas

100
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77.155

77.220

200

100

77.220

85.285

100

100

85.285

85.295

120

100

85.295

85.526

100

100

85.526

85.556

100

220

85.556

85.935

100

100

85.935

85.950

120

100

85.950

86.005

100

100

86.005

86.117

150

120

86.117

86.240

100

100

86.240

86.480

150

100

CAIXA DE EMPRESTIMO
LOTE 4D E 5D
OE-70.676

X
Pl 713.355.152
P2 713.432,534
P3 713.073,733
P4 713.022,986

y
9.408.162,843
9.407.844,888
9.407.815,525
9.408.024,043

Área
96.330,00 m'

OE-73.308

Pl
P2
P3
P4

X
672.739,835
672.314,337
672.300,973
672.716,471

y
9.376.730,281
9.376.668,950
9.376.827,235
9.376.888,566

Área
67.200,04 m'
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OE-70.733

P1
P2
P3
P4

y
9.404.337,961
9.404.171,823
9.403.758,526
9.403.924,664

X
717.965,440
718.351,184
718.173,179
717.787,435

Ãrea
189.000,00 m'

OE·70.829

P1
P2
P3
P4

X
712.442,376
712.717,996
712.599,532
712.323,912

Y
9.405.200,975
9.405.082,510
9.404.806,891
9.404.925,355

Ãrea
90.000,00 m'

OE·72.526

P1
P2
P3
P4

X
687.364,238
687.197,574
686.931,659
687.098,324

Y
9.375.827,189
9.376.146,286
9.376.007,399
9.375.688,302

Ãrea
108.000,00 m'

OSL-71.622

P1
P2
P3
P4

X
696.831,852
696.817,360
696.698,238
696.712,731

y
9.390.002,726
9.390.121,848
9.389.107,355
9.389.988,233

Ãrea
14.400,00 m'

OSL·70.757

X

y

P1 722.664,625
9.394.054,304
P2 722.830,218
9.393.942,148
Ãrea
P3 722.998,453
9.394.190,536
60.000,00 m'
P4 722.832,861
9.394.302,693
Area de Implantação dos Pátios e Ramal de Parauapebas
Partindo-se da estaca 77155, lado esquerdo da E.F.P.M.C., tem-se
os seguintes comprimentos e rumos para definição do polígono delimitador da área destinada aos pátios e Ramal de Parauapebas e as áreas
de empréstimo para a E.F.P.M.C.
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Coordenadas Polares
Lado
« O (est. 77155) - 1
38'30'SE
<01
2
90 S
«2
3
90E
«3
4
90N
«4
5
90W
«5
6
90N
«6
7 (est. 77010) 24'30'NW

Comprimento
200
3600
2650
3500
880
1900
650

Artigo 3? A Amazônia Mineração SI A fica autorizada a promover'
em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou [udicíalmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o'
artigo I? deste Decreto.
Artigo 4? A Amazônia Mineração SI A, poderá alegar urgência na
desapropriação para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe deu a Lei n? 2.786, de
21 de maio de 1956.
Artigo 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende

DECRETO N? 85.187, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação total ou parcial ou de
instituição de servidão de passagem, em
favor da Amazônia Mineração SIA, imóveis constituídos de terras e benfeitorias
situadas nos Munictpios de Imperatriz, no
Estado do Maranhão, e Silo João do Aragueie e Merebe, no Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o que
determina o Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1956, e de conformidade com o disposto
no Decreto n? 77.608, de 13 de maio de 1976, que outorgou à Amazônia
Mineração SI A a concessão para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal
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viarítimo a ser construído na Baía de São Marcos, no Estado do Maraihão, nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministéio dos Transportes e aquela Companhia, no dia 15 de março de 1977, e
lo que consta do Processo número MT-2.415/80,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desairopriação total ou parcial ou. instituição de servidão de pasagem em
avor da Amazônia Mineração SI A, os imóveis constituídos de terras,
rcessões e benfeitorias de propriedade particular, bem como o domínio
itil dos terrenos porventura foreiros, situados nos Municípios de Irnpeatriz, no Estado do Maranhão, e São João do Araguaia e Marabá, no
~stadodo Pará, necessários à construção, operação e segurança da esrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Termiial Marítimo a ser construído na Ponta da Madeira, em São Luís, no
~stado do Maranhão, imóveis esses representados pelas faixas de ter'enos assinalados nas plantas de n?s 3900.1.0400 e 3900.1.0401, constanes do Processo número MT-2.415/80.
Art. 2:' As faixas de terras compreendidas no presente Decreto
iossuem, aproximadamente, 24.560.000 m" (vinte e quatro milhões, quiihentos e sessenta mil metros quadrados) e têm as seguintes delimita.ões, em coordenadas UTM e geométricas:

ESTACAS

LARGURAS

De

Até

Esquerda

Direita

64:660

65.140

300

300

65.140

65.705

100

100

65.705

65.721

100

400

65.721

66.582

100

100

66.582

66.594

100

250

66.594

66.735

100

100

66.735

66.805

120

100
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66.805

68.954

100

100

68.954

68.972

100

350

68.972

69.001

100

100

69.001

69.025

100

450

69.025

70.140

100

100

70.140

70.163

280

100

70.163

70.247

100

100

70.247

70.273

100

280

70.273

70.400

100

100

70.400

70.485

Ponte sobre o rio Tocantins

CAIXA DE EMPRÉSTIMO
LOTE 2D

OE-66.578

Pl
P2
P3
P4

X
771.108,02
770.935,58
770.768,65
770.941,09

Pl
P2
P3
P4

X
715.818,27
715.968,10
715.662,58
715.472,74

Y
9.424.011,08
9.423.844,16
9.424.016,60
9.424.183,52

Área

57.600,00 m'

OE-70.243

Y
9.414.936,00
9.414.608,66
9.414.450,51
9.414.777,84

OSL-67.792
X

Pl
P2

748.065,910
747.982,618

Y
9.419.310,138
9.419.197.611

Área
136.799,35 m'
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P3
P4

748.079,070
748.162,362

9.419.126,217
9.419.238,744

Área
16.800,00 m'

081;-69.981

X
Pl
P2
P3
P4

720.294,174
720.222,432
720.306,029
720.377,771

y

9.417.050,784
9.416.981,120
9.416.895,030
9.416.964,694

Área
12.000,00 m'

Art. 3? A Amazônia Mineração SI A fica autorizada a promover
em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o
artigo I? deste Decreto.
Art. 4? A Amazônia Mineração SI A poderá alegar urgência na
desapropriação para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe deu a Lei n? 2.786, de
21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÁO FIGUEIREDO

Eliseu Resende
DECRETO N? 85.188, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação total ou parcial ou de
instituição de servidão de passagem, em
favor da Amaz6nia Mineração S/A, imóveis constituídos de terras e benfeitorias
situa dás na Município de Imperatriz, no
Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que
determina o Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e de conformidade com o disposto
no Decreto n:' 77.608, de 13 de maio de 1976, que outorgou à Amazônia
Mineração SI A a concessão para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal
Maritimo a ser construído na Baía de São Marcos, no Estado do Maranhão, nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministério dos Transportes e aquela Companhia, no dia 15 de março de 1977, e
do que consta do Processo número MT-2.415/80.
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DECRETA:
Art. 1? Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem em
favor da Amazônia Mineração SI A, os imóveis constituídos de terras,
acessões e benfeitorias de propriedade particular, bem como o domínio
útil dos terrenos porventura foreiros, situados no Município de Imper-atriz, no Estado do Maranhão, necessários à construção. operação e segurança da estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do
Pará, e o Terminal Marítimo a ser construído na Ponta da Madeira, em
São Luís, no Estado do Maranhão, imóveis esses representados pelas
faixas de terrenos assinaladas nas plantas de n?s 3900.1.0398,
3900.1.0399, constantes do Processo número MT-2.415!80.
Art. 2? As faixas de terras compreendidas no presente Decreto
possuem, aproximadamente, 52.260.000 m' (cinqüenta e dois milhões,
duzentos e sessenta mil metros quadrados) e têm as seguintes delimitações, em coordenadas UTM e geométricas:

ESTACAS

LARGURAS

De

Até

Esquerda

Direita

51.207

61.330

300

300

61.330

61.350

300

450

61.350

62.112

300

300

62.112

62.150

300

600

62.150

64.660

300

300

CAIXA DE EMPRÉSTIMO
LOTE 1D

OSL-61.903

X
P1
P2

187.443,07
187.087,92

y
9.433.957,57
9.433.591,56
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P3
P4

186.958,74
187.313,89

9.433.716,91
9.434.082,92
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Área
91.799,75 m'

OSL-62.012

P1
P2
P3
P4

Y

X
185.736,48
185.703,59
185.603,23
185.636,12

9.434.601,01
9.434.651,20
9.434.585,42
9.434.535,23

Área
7.200,00 m'

OSL-62.195

P1
P2
P3

P4

Y

X
183.614,61
183.600,20
183.480,26
183.494,75

9.430.661,24
9.430.361,59
9.430.367,38
9.430.667,03

Área
36.000,10 m'

OSL-63.377

P1
P2
P3
P4

X
828.144,86
827.853,87
827.897,64
828.188,63

Y
9.426.817,39
9.426.890,34
9.427.064,94
9.426.991,99

Área
53.999,85 m'

OSL-61.441

P1
P2
P3
P4

X
193.700,735
193.551,313
193.497,678
193.647,100

Y
9.426.513,213
9.426.456,002
9.426.596,085
9.426.653,296

Área
24.000,00 m'

OSL-61.451

P1
P2
P3
P4

X
193.603,108
193.444,324
193.415,747
193.574,531

Y
9.426.434,059
9.426.373,332
9.426.448,054
9.426.508,781

Área

13.600,00m'
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OE-64.200

Y
9.434.363,350
9.434.329,756
9.434.529,442
9.434.563,036

X

P1
P2
P3
P4

815.1,90,141
814.591,082
814.579,884
815.178,943

Área
120.000,00 m'

OE-64.201

Y
9.424.660,449
9.424.600,647
9.424.853,676
9.424.913,478

X

P1
P2
P3
P4

817.218,473
816.965,443
816.905,641
817.158,671

Área

67.600,00 m'

Art. 3? A Amazônia Mineração SI A fica autorizada a promover
em seu nome e a executar com recursos própríos, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o
artigo I? deste Decreto.
Art. 4? A Amazônia Mineração S/A poderá alegar urgência na
desapropriação para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe deu a Lei n? 2.786, de
21 de maio de·1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEI,REDO
Eliseu Resende

DECRETO

N~

86,189, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o. aumento do capital da Rede
Federal de .Armazéns Gerais Ferroviários
S/A - AGEF.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o aumento do Capital Social da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S/A AGEF, de Cr$
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1.080.083,00 (cento e setenta e hum milhões, oitenta mil e oitenta e
ês cruzeiros) para Cr$ 428.524.022,00 (quatrocentos e vinte e oito mio
ões, quinhentos e vinte e quatro mil e vinte e dois cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
spública.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende.

DECRETO N? 85.190, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios de Salvador, Estado
da Bahia, Rio de Janeiro e Niterói, Estado
do Rio de Janeiro e Matinhos; Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
nfere o artigo 81, item UI, da Constituição e tendo em vista ·0 díssto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1)· Domingos Garrido Cabalaíro e sua mulher Aurora Pastora Du1 de Garrido, ambos de nacionalidade espanhola, do terreno nacional
eríor, situado na Rua Barros Falcão n? 69, Município de Salvador,
tado da Bahia, conforme processo protocolizado no Ministério da Falda' sob o n? 0585-01.034, de 1951;
2) Antonio Guillermo Perez Vaqueiro, de nacionalidade espanhola,
fração ideal de 1/12 do terreno de acrescidos de marinha, situado na
.a Heitor Carrilho n? 101, correspondente ao apartamento n? 101, Mu'ípio e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
nistério da Fazenda, sob o n? 0768-16.689, de 1980; .
3) Felix Hernando Gordo, de nacionalidade espanhola, da, fração
.al de 0,0l52736·do terreno de marinha e acrescidos, situado na Avela Prefeito Roque Vernalha s/n?, esquina com a Rua Nova América,
.respondente ao apartamento n? 205, Município de Matinhos, Estado
Paraná, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
) o n? 0980-05.492, de 1980;
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4) Klaus Adolf Gotfried Hermann Gildemeister e sua mulher Eisbeth Marta Gildemeister, ambos de nacionalidade alemã, da fração
ideal de 0,0152736 do terreno de marinha e acrescidos, situado na Avenida Prefeito Roque Vernalha s/ns, esquina com a Rua Nova América,
correspondente ao apartamento n~ 305, Município de Matinhos, Estado
do Paraná, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n~ 0980-05.824, de 1980;
5) Giovanni Passuello, de nacionalidade italiana, da fração ideal de
156/10.010 do terreno de marinha, situado na Praia João Caetano n?
137, correspondente ao apartamento n~ 1.302, Bloco 2, com direito a 1
(uma) vaga na garagem, Município de Niterói, Estado do Rio de -Ianeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n?
0768-29.857, de 1980;
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1) Mario Maríno, de nacionalidade italiana, da fração ideal de 1/56
do terreno de marinha, situado na Avenida Atlântica n~ 290, correspondente ao apartamento n~ 44, no Município e Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n?
0768-49.852, de 1979;
2) Guy Michel Bouvard, de nacionalidade francesa, da fração ideal
de 1/144 do terreno de marinha, situado na Avenida Atlântica n~ 928,
correspondente ao apartamento n~ 704, no Município e Estado do Rio
de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n~ 0768-05.208, de 1980.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 85.191, DE 23 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR,E TA:
Art. I? Fica aberto ao Mínístérío da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.00 (quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à. execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orcamentárias indícadas no anexo II deste Decreto, e .nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E:rnane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.9.8.Q.

DECRETO N? 85.192, DE 23 DE SETEMBRO DE 1980
Dá nova redação a dispositivos do Re-.EUlamento de Uniformes do Exército
(R-124), aprovado pelo Decreto n? 67.042,
de 12 de agosto de 1970.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item III do art. 81 da Constituição,

,

DE C RE TA:
Art. I? O item 3 do art. 17, as letras a e b do item 2 do art. 18, o
item 1 do art. 33, as letras a e h do art. 48, O· inciso 2) da letra b, do
item I, e as letras a e b do item 30 do art. 49 e o art. 54 do Regulamento
de Uniformes do Exército, aprovado pelo Decreto n? 67.042, de 12 de
agosto de 1970, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 17
,
.
1-

.

3 -.3? Uniforme - (Solenidades e atividades sociais)
a. 3? Uniforme A (3? A) (Fig 5).
- Para Oficial. Facultativo para Subtenentes e Sargentos
Boné cinza-escuro
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Túnica cinza-escuro (com platinas do I? Uniforme para Oficial-General)
Camisa branca, com colarinho duplo
Gravata preta vertical
Calça cinza-claro
Meias pretas
Sapatos pretos.
- Será usado em reuniões, solenidades ou atos sociais. É o Uniforme recomendado para as reuniões sociais que se realizem à noite, quando não couber o I? Uniforme.
b. 3?Uniforme B (3? B) (Fig 7)
- Para Oficial. Facultativo para Subtenentes e Sargentos
Boné cinza-escuro
Túnica branca
Camisa branca, com colarinho duplo
Gravata preta vertical
Calça cinza-claro
Meias pretas
Sapatos pretos.
Será usado nas mesmas condições do Uniforme tipo A, de preferência a este, nos dias de temperatura elevada.»
«Art. 18
.
2 -

a. 3? Uniforme A (3? A) (Fig 28)
Boné cinza
Túnica cinza-escuro
Camisa branca
Gravata preta vertical
Saia cinza-claro
Meias bege
Sapatos marrons.

- Usado nas mesmas condições do 3? Uniforme A para Oficial.
b. 3? Uniforme B (3? B) (Fig 29)
Boné cinza
Túnica branca
Camisa. branca
Gravata preta vertical

.
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Saia- cinza-claro
Meias bege
Sapatos marrons.
- Usado nas mesmas condições do 3? Uniforme B para Oficíal.»
"Art. 33
.
1 - O distint"itivo de curso da ECEME, na manga direita, a 30mm
da borda superior do canhão da túnica e blusão, em fio metálico dourado bordado, no I? Uniforme A, em metal dourado estampado nos I? B e
3? B e em linha cinza-escuro, bordado ou aplicado no 3? Uniforme A e
4? Uníforrne.»
:Art. 48
.
a. Para Oficial e Subtenente
Um cadarço ou sutache cinza-claro, com 2,5mm de largura, contornando as bordas das platinas nos 3? A e 4? Uniformes e dourado no 3?
Uniforme B; no I? Uniforme dos Oficiais-Generais a platina levará em
sutache prateado na mesma disposição anterior (Fig 139).
b. Para Sargento:
Um cadarço ou sutache cinza-claro com 2,5mm de largura em todo
o eixo longitudinal das platinas nos 3? A e 4? Uniformes e dourado no
3? Uniforme B (Fig 140).»
"Art. 49
.
1
a

.

b

.

2) Capote (Fig 144)
. Usado por Oficial, Subtenente e Sargento, com os 3? A e 4? Uniformes A, B e C. Em solenidades militares e em comissões de representação
determinado. Permitido seu uso em trajes civis, retiradas
, . quando
.
as msrgmas.

.

30. Luvas
a. De pelica branca (Fig 175)
Usadas por Oficial, Subtenentes e Sargentos, nos Uniformes I? e 3?
B. No 3? Uniforme em caráter facultativo.
b. De couro marron (Fig 176)
Usadas por Oficial com os 2?, 3? A, 4? e 6? Uniformes, quando armado de espada; em caráter facultativo, quando desarmado. Usadas
também, em caráter facultativo, por Subtenentes e Sargentos, com o 3?
f\ e 4? Uniformes ..•
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«Art 54 Correspondência entre Uniformes e trajes civis:
1~ Uniforme - gala - casaca (noite) - fraque (dia)
3~ Uniforme - Solenidade e atividades sociais
A e B - «smooking», summer". ou quando for exigido traje passeio
completo, em eventos noturnos.
4~ Uniforme - Atividades normais - passeio completo,»
Art 2~ Ficam substituídas as expressões apostas às figuras 5, 7 e
29, respectivamente por 3~ A, 3~ B e 3~ B e suprimidas as figuras 4 e 6.
Art 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ,23 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.

JOÃú FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO

N~

85.193, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento das habilitações em Desenho, Artes Plásticas e Artes
Cênicas da Faculdade Mozarteum de Silo
Paulo, Estado de Sl10 Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artígo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n~ 884/80, conforme consta do Processo n~
1724/79-CFE e 232.643/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Desenho, em Artes Plásticas e em Artes Cênicas do curso de Educação
Artística da Faculdade Mozarteum de São Paulo, mantida pela Sociedade de Ensino Superior Mozarteum, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
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DECRETO

N~
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85.194, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ensino Superior Prof. Plínio Mendes dos Santos, em Campo Grande, Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 1.036/80, conforme consta dos Processos
n?s 268/80-CFE e 233.939/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Arquitetura
e Urbanismo, a ser ministrado pelo Centro de Ensino Superior Prof.
Plínio Mendes dos Santos, mantido pelo Centro de Ensino Superior de
Campo Grande, com sede na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.

roxo

FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão

DECRETO

N~

85.195, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação de
Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confereo artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo
47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n~ 842, de 9 de
de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 1.032/80, conforme consta dos Processos n?s 132180-CFE e 233.937/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia,
com habilitações em Administração Escolar, em Orientação Educacio-
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nal e em Supervisão Escolar, a ser ministrado pela Faculdade de Educação de Fátima do Sul, mantida pela Associação de Ensino e Cultura
Urubupungá, com sede na cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
DECRETO N? 85.196, DE 24 DE S,ETEMBRO DE 1980
Altera a redação do Decreto nf 69.781,
de 14 de dezembro de 1971, em cumortmeoto à decisão judicial proferida nos autos da
Ação Ordinária de nf 9.028/76·RJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIJ, da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo n? 0768-29.662, de 1980, do Ministério da Fazenda,
DE C RE TA:
Art. I? As alíneas do artigo 2? do Decreto n? 69.781, de 14 de dezembro de 1971, passam a ter a seguinte redação:
a) no cargo de Agente Fiscal de Tributos Federais, classe "C'':
Antonio Marques Fontes e Gustavo Frederico Kessler:
b) no cargo de Agente Fiscal de Tributos Federais, classe "B,,:
Aguínaldo Ferreira Martins, Armando Barbosa Barreiros, Breno
Xavier 'Pereira da Cunha, Carlos Biar de Araújo, Hercy Ferreira, Joaquim Donato Lopes, José Dias de França, José Hermes M,5nteiro e José Roberto Silva;
c) no cargo de Agente Fiscal de Tributos Federais, classe "A,,:
Álvaro Passos;
dI no cargo de Escriturário, classe "B"

Luiz .MoacyrBraga de Souza;
el no cargo de Eecrevente-Dátilõgrafo.
Ruy Braga de Carvalho e Therezinha de Jesus Brasil;
I f) no cargo de Auxiliar .de Portaria, elasseeB»:
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Nésio Ferreira da Silva;
g) no cargo de Auxiliar de Artífice:
Nilo Sérgio Costa;
h) no cargo de Guarda, classe ..B » :
Raimundo Gomes Filho.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980: 159? da independência e 92? da
Repúblíca.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.197, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a iuclueéo de empregos
emcategorili funcional da Grupo Outras
AtiVidades de Nivel Médio, da Tabela Permanente do Ministério da Aeronáutica, e
dá outras providéncias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de'lO de dezembro de 1970 e
o que consta do Proc. 16.188178,
DECRETA:
Art. I? São incluídos, na forma do anexo I deste Decreto, na categoria funcional de Auxiliar de Enfermagem, do Grupo Outras Atívídades de Nível Médio, código LT-NM-I000, da Tabela Permanente do
Ministério da Aeronáutica, os empregos a serem preenchidos mediante
a admissão de candidatos habilitados em concurso público, observada
a legislação específica.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 24 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da Re-.
pública.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

o anexo mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 25.9.80..
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DECRETO

N~

85.198, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação. o imóvel rural denomínado Matinha, localizado nos Municípios
de Pio XII, Olho D'Agua das Ounbõs e Vitorino Freire, no Estado do Maranhão,
compreendido na área prioritária de reforma agrária fixada pelo Decreto n?
70.220/72, ampliada pelo Decreto n?
71.195/72 e com vigência prorrogada pelo
Decreto n? 79.288/77.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item III, e 161, §§ 2~ e 4~, da Constituição,
combinados com os arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969,
DE C RE TA:
Art. 1~ É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras ua», «b», «C», e «d». e 20, itens I e
V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel denominado
«Matínha», com aproximadamente 50.000 hectares, pertencente a diversos proprietários, situado nos Municípios de Pio XII, Olho D'Água das
Cunhãs e Vitorino Freire, no Estado do Maranhão.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo possui o seguinte perímetro: parte-se do ponto (O), de coordenadas longitude
45°18'09" W (quarenta e cinco graus, dezoito minutos e nove segundos
oeste) e latitude 3°49'12' S (três graus, quarenta e nove minutos e doze
segundos sul), situado na margem direita do rio Grajaú, no Povoado
Araras; daí, segue-se limitando com terras da Data Cigana, com os seguintes rumos e distâncias aproximadas: 30°00' SE (trinta graus sudeste) - 10.300m, até o ponto (1), situado no Povoado Juçaral; 56°00' SE
(cinqüenta e seis graus sudeste) - 10.000 m, até o ponto '(2), situado no
Povoado Olho D'Água da Taboca; daí segue-se limitando com terras da
Data Piabanha, com o seguinte rumo e distância aproximada: 8°00' SN
(oito graus sudoeste) - 9.000 m, até o ponto (3), situado na margem direita de uma estrada carroçável (sentido Povoado Satuba do Barreiro/Satubinha - antigo Pio XII), no Povoado Pinheiro; daí, segue-se
atravessando a referida estrada e limitando com terras de quem de direito, com o seguinte rumo e distância aproximada: 1"00' SE (um grau
sudeste) - 15.500 m, até o ponto (4), situado na margem direita da MA008 (sentido Olho D'Água das Cunhãs/Vítorino Freire), no Povoado
Igarepé da Palmeira; daí, segue-se margeando a referida estrada, pela
margem direita em uma distância aproximada de 4.300 m, até o ponto
(5), situado na margem direita da MA-008 (sentido Olho D'Água das
Cunhãs/Vitorino Freire), no Povoado do Jeíu: daí, segue-se limitando
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com terras de quem de direito, com o seguinte rumo e distância aproximada: 75°00' NW (setenta e cinco graus noroeste) - 16.400 m, até o ponto
(6), situado na margem direita do rio Grajaú, no Povoado Pedra do Ruma;
daí, segue-se margeando o referido rio, pela margem direita, por uma distãnciaaproximada de 46.000 m, até encontrar o ponto inicial da descrição
deste perímetro.
Art. 2~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n~
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 3~ Ê ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n~ 4.947,' de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do art. 13, do
Decreto-lei n~ 554, ·de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
DECRETO N? 85.199, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Dispensa a licitação para a alienação
das terras devolutas da União que meneiona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista os arts.
126, § 2?, letra b, 143 e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instítuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado
a dispensar o processo de licitação na alienação dos lotes abaixo mencionados:
I - Lote de 100,0000 ha, da Gleba Caracaraí, situado no Município de Caracaraí, Território Federal de Roraima, ocupado por José
Bernardo dos Reis, C. I. n? 8.997 - D.S.G.lRR, conforme consta do
Processo INCRA/CDTDI AM-RR/N? 275/74;
11 - Lote de 100,0000 aa, da Gleba Caracaraí, situado no Município de Caracaraí, Território Federal de Roraima, ocupado por Moisés Araújo Chaves, CPF n? 100247602 - 00, conforme consta do Processo INCRA/CDTDIAM-RR/N? 267/74;
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III - Lote de 261,0000 ha, da Gleba Amajary, situado no Município de Boa Vista, Território Federal do Roraima, ocupado por Raimundo Henrique de Castro, CPF n? 042735752 - 72, conforme consta do
Processo INCRA/PFRR/N? 578176;
IV - Lote n? 140, da Gleba 4 - 3~ Etapa do Imóvel Marianópolis, com 91,0128 ha, situado no Município de Araguacerna, Estado de
Goiás, ocupado por Sebastião Dias Braga, CPF n? 167056021 - 04, conforme consta do Processo INCRA/PFG/N? 875/77;
V - Lote de 1.308,0000 ha, da Gleba Ereu, situado no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Arcindo de Olanda Bessa, CPF n? 007533512 - 34, conforme consta do Processo INCRA/PFRR/N? 379178;
VI - Lote de 2.000,0000 ha, da Gleba Caracaranã, situado no
Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por
Bento Pinho da Fonseca, CPF n? 003284802 - 15, conforme consta do
Processo INCRA/DTT/RR (CR-15/T-1)N? 065179;
VII - Lote de 1.000,0000 ha, da Gleba Caracaranã, situado no
Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por
Evaristo Vieira, CPF n? 112536572 - 20, conforme costa do processo INCRA/DTT/RR/CR - 15/T - 1/N? 131/79;
VIII - Lote n? 381A, do Loteamento n? 11 - Pirarucu, com

791,0985 ha, situado no Municipio de Formoso do Araguaia, Estado de
Goiás, ocupado por Eudaldo de Souza Corrêa, CPF n? 074842911 - 53,
conforme consta do Processo INCRA/CR - 04/PFGI N? 0265179;.
IX - Lote n? 60/H, do Imóvel Água Bonita - fls.2, com 304,8493
ha, situado no Município de Araguaçu, Estado de Goiás, ocupado por
Francisco Silvino de Almeida, CPF n? 099683001 - 44, conforme consta
do Processo INCRA/CR - 04/PFG/N? 027179;
X - Lote de 2.000,0000 ha, da Gleba Caracaranã, situado no
Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por
Severiano Barroso Sales, CPF?
009412982 - 72, conforme consta do
Processo INCRA/PFRR/N? 0013179;
XI - Lote n? 62, do Imóvel Água Bonita - fls. 2, com 257,6887
ha, situado no Município de Araguaçu, Estado de Goiás, ocupado por
Claudina Fernandes Teixeira, Certidão de Casamento n? 193 - fls. 153 e
v., do livro B - 6 do Cartório de Quixaramobim-CE, conforme consta do
Processo INCRA/CR - 04/PFG/N? 0218/80;
XII - Lote n? 48 - A, do Loteamento Todos os Santos - Gleba 1 Etapa - fls. I, com 1.197,8519 ha, sítuado no Municípío de Míracema .
do Norte;..Estado de Goiás, ocupado por João de Sousa Lima, CPF n?
074 566 031 - 28, conforme consta do Processo INCRA/CR - 04/PFG/N?

2~

0552/80;
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XIII - Lote de 300 ha, da Gleba B - 2, situado no Município de
Boca do Acre, Estado do Amazonas, ocupado por João Florêncio de
Melo, C.I. RG 47.196 DSP/AC, conforme consta do Processo
!NCRA/CR - 15(T-4) DF /N~ 0291/80;
XIV - Lote n? 49, do Loteamento «Cabeceira do Ribeirão São J 0sé Grande», com 1.103,3233 ha, situado no Município de Peixe, Estado
de Goiás, ocupado por Joaquim Alves de Abreu, CPF n~ 088 043 461
91, conforme consta do Processo INCRA/CR - 04/PFG/N~ 0446/80;
XV - Lote n~ 01, do Loteamento Tranqueira - Gleba 3 e Pau Seco, com 325,0639 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás,
ocupado por Raimundo Pinto de Assunção, C.I. RG. n~ 936572
SSP/GO, conforme consta do Processo INCRA/CR - 04/PFG/N~ 0346/80;
XVI - Lote n~ lO-A, do Imóvel Água Quente - Gleba 04, com
159,2930 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado
por 'I'omaz Francisco dos Reis, CPF n~ 131057601 - 72, conforme consta do
Processo INCRA/CR - 04/PFG/N~ 0381/80;
XVII - Loten? 34, do Loteamento Tranqueira - Gleba 03 e Pau Seco, com 2.103,9093 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás,
ocupado por Valdemar Rodrigues, C.I. RG. n~ 329748 - SSP/GO, conforme consta do Processo INCRA/CR - 04/PFG/N~ 0453/80;
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica'çaão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
DECRETO

N~

85.200, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Cria, no Estado do Amazonas, o Parque Nacional do Jaú.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando.da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 5?,
letra a, da Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
DE C RE TA:
Art. 1~ É criado, no Estado do Amazonas, na bacia do rio Jaú,
com área estimada de 2.272.000 hectares (dois milhões, duzentos e se-
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tenta e dois mil hectares), o Parque Nacional do Jaú, subordinado ao
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, autarquia
vinculada ao Ministério da Agricultura, compreendido dentro do se~
guinte perímetro: o ponto inicial é a confluência do rio J aú com o rio
Negro e a partir deste sobe pela margem direita do rio Jaú até a foz do
rio Carabinani e continua por este em sua margem direita até a Sua
nascente principal, seguindo os divisores de águas deste rio com o igarapé Açú, do rio J aú com o rio Cunauaru, igarapé Timbó T'iticá e igarapé Sebastião, continuando pelo igarapé Maruim e posteriormente pela
margem esquerda do rio Pauini e rio -Urrini, indo desembocar novamente no rio Negro, e pela margem esquerda deste último rio até o ponto
inicial desta descrição.
Art. 2? O Parque Nacional do Jaú tem por finalidade precípua a
preservação dos ecossistemas naturais englobados contra quaisquer aí.
terações que os desvirtuem, destinando-se a fins científicos, culturais,
educativos e recreativos.
Art. 3? A administração do Parque Nacional criado por este Decreto cabe ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que
baixará, no prazo de 90 (noventa) dias, o regimento e as instruções necessárias à sua implantação e manutenção.
Art. 4? O Parque Nacional do J aú fica sujeito ao regime especial
das Leis 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal) e 5.197, de
3 de janeiro de 1967 (Lei de Proteção à Fauna).
Art. 5? O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile

DECRETO N? 85.201, DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
Dispensa a licitação na alienaçãI;· de
terras devolutas da União, que menciona, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ll I, da Constituição, e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra b, 143 e 195 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica a Secretaria Geral do Conselho de Segurança N acionai, por intermédio do Grupo Executivo das Terras do Araguaia - To-
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cantins - GETAT, autorizada a dispensar o processo de licitação na
alienação dos lotes rurais abaixo mencionados:
I - Processo INCRA-PFA n? 187/77, lote de 635,6802 ha, referente a Benedito Martins Jorge, CPF n? 018613601-34.
II - Processo INCRA-PFA n? 726/77, lote de 925,6948 ha, referente a Pedro Paulo Barbosa, CPF n? 089406571-87.
III - Processo INCRA-PFA n? 031/78, lote de 503,8111 ha, referente a Milton Ferreira da Silva, CPF n? 188307301-49.
IV - Processo INCRA-PFA n? 036/78, lote de 2801,0659 ha, referente a Antonio de Souza Saraiva, CPF n? 029322103-00.
V - Processo INCRA-PFA n? 044/78, lote de 1017,3917 ha, referente a Adstonir de Rezende Martins, CPF n? 029459673-91.
VI - Processo INCRA-PFA n? 079/78, lote de 1003,3271 ha, referente a João Coelho de Souza, CPF n? 128882221-91.
VII - Processo INCRA-PFA n? 083/78, lote de 779,2731 ha, referente a Athayde Albino, CPF n? 614825368-20.
VIII - Processo INCRA-PFA n? 100/78, lote de 1963,1105 ha, referente a Luiza Godinho de Lima, CPF n? 054224931-68.
IX - Processo INCRA-PFA n? 165/78, lote de 853,1152 ha, referente a Pulquerio Coelho Barros, CPF n? 040552096-01.
X - Processo INCRA-PFA n? 429/78, lote de 535,6621 ha, referente a Antonio José do Prado, CPF n? 025719431-20.
XI - Processo INCRA-PFA n? 531/78, lote de 667,2773 ha, referente a José Pereira da Costa, CPF n? 050196481-91.
XII - Processo INCRA-PFA n? 179/78, lote de 574,8847 h a, referente-a Joaquim Peixoto Filho, CPF n? 050305281-72.
XIII - Processo INCRA-PFA n? 410/78, lote de 599,6875 ha, referente a Jaime Pereira de Oliveira, CPF n? 035924801.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita meLiante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Grupo Executivo das
Terras do Araguaia-Tocantins - GETAT.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
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DECRETO W 85.202, DE 25 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Justiça Federal de 1~ Insténcie
o crédito suplementar- no valor de Cr$
18.000.000,00, pa'ra reforço de dotações consÍlJ,nadas 'no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorfzação contida
no artigo 7? da Lei n? 6:730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto .~ Justiça Federal de 1~ .Instância O crédito suplementar no valor de Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeírosr,
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste De·
ereto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília; 25 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereíra de Carvalho
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 26.9.80.

DECRETO N? 85.203, DE 25 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor dei
Cr' 1.300.000.000,00, plra reforço de dotaçilo consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da ponstituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento,. Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
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da República, em favor ~da Companhia Brasileira de Armazenamento, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 1.300.000.000,00 (um bilhão, trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto, e destinado ao atendimento de despesas
com a armazenagem da produção agrícola do Projeto Rio Formoso, no
Estado de Goiás.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo n deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de

DECRETO

N~

2~.~.80.

85.204, DE 25 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvclvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ )60.000.000,00, para reforço de dotação
consignede no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, em favor da Companhia Brasileira de Armazenamento CIBRAZEM, o crédito suplementar no valor de Cr$ 160.000.000,00
(cento e sessenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto, e destinado' ao atendimento de despesas com a armazenagem da produção agrícola na região de
Irecê, no Estado da Bahia.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo n deste Decreto, e no montante especifícado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a.

de 26.9.80.

DECRETO N? 85.205, DE 25 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Comunicações,
em favor de diversas unidades, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 32.236.000,00,
para reforço de dotações eonsígneâee no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 32.236.000,00
(trinta e dois milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
. Eduardo Pereira de Carvalho
H.Jl. Mattos
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estilo publicados no D.Q.....de,26.9.80.
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DECRETO N? 86.206, OE 26 DE SETEMBRO DE 1980
Altera o artigo 8? do Decreto n? 76.389,
de 3 de outubro de 1975, que dispõe sobre
as medidas de prevençiIo e controle da po·

luiClIo industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C·R E TA:
Art. I? É acrescentado ao artigo 8? do Decreto n? 76.389, de 3 de
outubro de: 1976, o seguinte inciso:
"XIV - Região Sul do Estado de Santa Catarina."
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1980; 169? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

APENSO
No «Apenso» dos volumes da ..Coleção das Leia» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no
Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a
diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

DECRETO N? 84.819, DE 20 DE JUNHO DE 1980
Promulga o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular d!1 Hungria. {Publicado
no D.a. de 23.6.80 (Seçáo li.

Na página 12328, 1~ coluna, no primeiro considerando, onde se lê:
... 28 de maio de 1980, o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o
Governo da República Popular da Hungria;
Leia-se:
... 28 de maio de 1980, o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Hungria;

Publicado no D.O. de 18.7.80.
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de setembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.219, de 30
de setembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Tribunal
de Contas da União (Decreto n? 84.948, de
22 de julho de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Tribunal
de Contas da União (Decreto n? 85.067, de
26 de agosto de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Tribunal
Federal de Recursos (Decreto n? 85.068,
de 26 de agosto de 1980)
CRÉDITOS ADICIONAIS - Orçamento,
1980 (Decreto n? 84.945, de 22 de julho de
1980)

D
DEFESA NACIONAL
Regulamento
(Decreto n? 85.064, de 26 de agosto de
1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra Bahia (Decreto n? 84.966, de 28 de julho
de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra Ceará (Decreto n? 85.124, de 10 de setembro. de 1980)
: DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra Pernambuco (Decreto n? 84.935, de 21 de
julho de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra Pernambuco (Decreto n? 84.966, de 28 de
julho de 1980)
DESAPROPRtAÇÃO - Área de Terra Pernambuco (Decreto n? 85.083, de 27 de
agosto de 19801\
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra Pernambuco' - «Açudes Éntremontes;,
(Decreto n~ 84.85~, de I? de julho de 19~9)
DESAPROPRIAÇÃO - Area de Terra São Paulo (Decreto n? 85.008, de 7 de
agosto de 1980)
DESAPROPRIAÇAO - Área de Terra São Paulo (Decreto n? 85.011, de 7 de
agosto de 1980)
DESAPROPRIAÇAO - Área de Terra São Paulo (Decreto n? 85.012, de 7 de
agosto de 1980)
DESAPROPRIAÇAO - Área de Terra São Paulo ~ (Decreto n? 85.014, de 7 de
agosto de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra São Paulo (Decreto n? 85.019, de 11 de
agosto de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra São Paulo (Decreto n? 85.021, de 11 de
agosto de 1980)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra S~o Paulo (Decreto n~ 85.093, de 28 de
agosto de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra São Paulo (Decreto n~ 85.146, de 15 de setembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra - São Paulo (Decl-eto n~ 85.207, de 29 de se. têmbro de 1980)
-:[)ESAPROPR~AÇÃO

- Área de Terra -

SãoPaulo.Ifsecretont 85.209, de 29 de setembro de 1980)

DE1~A:PR()~:RIAÇÃO -
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DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural Acre (Decreto n~ 85.178, de 22 de setembro,de1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural "Maranhão (Decreto n~ 85.198, de 24 de setembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural Paraíba (Decreto n~ 84.962, de 23 de julho
de 1980)
DESAPJl,OPRIAOÃO ~ Imóvel Rural São' Paulo (Decreto n? 84.877, de 8 de julho de 1980)
DESAPROPItIAÇ'Ao - Terrenos- Rio de
Janeiro (Decreto n~ 85.041, de 14 de agosto de 1980)

Imóveis - Maranhão (D,~c:retQn~ 85.187, de 22 de setembto delg80)
, DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis ~ MaraE
nhão (Decreto n~ 85.188, de 22 de setembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis - Pará ( ELF-AQUITAINE BRESIL'- Autorização
(Decreto n~ 85.121, de 3 de setembro de
(Decreto n~ 85.186, de 22 de setembro de
1980)
,
1980)
EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSDESAPROPRIAÇÃO. - Imóveis - Pará
PORTES URBANOS - Capital Social (Decreto n~ 85.187, de 22.de setembro de
Aumento (Decreto n~ 84.899, de 9 de julho
1980)
de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis - Rio de EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSJaneiro (Decreto n~ 85.143, de 15 de sePORTES URBANOS - Crédito Externo.
tembro de 1980)
[Decreto n~ 85.100, de 1~ de setembro de
1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis - Santa
Catarina (Decreto n~ 84.970, de 28 de ju- EMPRESAS DE TURISMO ....... Meios de'
lho de 1980)
Hospedagem de Turismo, Acampamento
Turístico e Restaurantes de, Turismo
DESAPROPRIAÇÃO -:- Imóveis Rurais (Decreto n~ 84.910, de 15 de julho de 1980)
Acre (Decreto n~ 85.078, de 27 de agosto
ENERGIA HIDRÁULICA - Centrais Eléde 1980)
tricas de Minas Gerais [Decreton? 85.109,
DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis Rurais de 2 de setembro de 1980)
Maranhão (Decreto n~ 84.852, de f? de ju- ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MAlho de 1980)
RANHÃO - Empregos ~ Inclusão (DeDESApROPRIA,ÇÃO - Imóvel - Rio
creto n? 85.122, de 3 de setembro de 1980)
Grande do Norte (Decreto n? 84.851, de I? ESTAÇOES ECOLÓGICAS - Usinas Nude j~lho de 1980)
.
cleares (Decreto n~ 84.973, de 29 de julho
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural de 1980)
Acre (Decreto n~ 85.076, de 27 de agosto ESTAÇOES REPETIDORAS E REde 1980)
TRANSMISSORAS .,DETELEVISÃO DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural Funcionamento -" Regularização --.' PraAcre (Decreto n~ 85.077, de 27 de agosto
zo (Decreto n~ 84.854, de 1~ de julho de
1980)
de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Bahia
DESAPROPRIAÇÃO - 'Imóvel Rural '(Decreto n~ 84.971, de 28 de. julho de
Acre (Decreto n~ 85.079, de 27 de agosto
1980)
de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos ~ Bahia
. DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural (Decreto n? 85.190, de 22 de setembro de
Acre (Decreto n~ 85.080, de 27 de agosto
1980)
de,1980)

ATOS DO PODEJ{ I:iXECUTI\"()
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ESTRANGEIROS
Terrenos - Ceará
(Decreto n~ 84.971, de 28 de julho de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Espírito
Santo (Decreto n? 84.971, de 28 de julho
de 19801
ESTRANGEIROS - Terrenos - Paraná
(Decreto n? 85.190, de 22 de setembro de
1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Pernambuco (Decreto n? 84.971, de 28.de julho de
1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Pernambuco (Decreto n? 85.081, de 27 de agosto
de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Rio de
Janeiro (Decreto n? 85.081, de 27 de agosto de 19801
ESTRANG EIRQS - Terrenos - Rio de
Janeiro (Decreto n? 85.190, de 22 de setembro de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - São Paulo {Decreto n? 84.971, de 28 de julho de
19801
EXÉRCITO - Centro de Documentação
(Decreto n? 84.951, de 23 de julho de 1980)
EXERCITO - Centro Tecnológico - Localização (Decreto n? 85.098, de 29 de agosto
de 19801
EXERCITO - Centrá Tecnológico - Subordinação - Altera (Decreto n? 84.896.
de 9 de julho de 1980)
EXERCITO - Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico - Extingue (Decreto n?
84.963. de 25 de julho de 19801 .
EXÉRCITO - Estado-Maior - Regulamenta - Altera (Decreto n:' 85.221, de
30 de setembro de 1980)
'EXERCITO - General - Cargos Privat.ivos (Decreto n? 84.964, de 25 de julho de
1980)
.

EXERCITO
Hospital de Guarntc ão de 'I'a b a t n g a
Amazonas
.(Decreto n? 84.958, de 23 de julho de 1980)
EXÉRCITO - Instituto Militar de Engenharia - Subordinação - Altera (Decreto n? 84.896, de 9 de julho de 1980)
EXERCITO - Organização Militar - Denominação - Altera (Decreto n? 85.152.
de 15 de setembro de 1980)
EXERCITO - Parque e Depósito de Material de Comunicações e Eletrônica - Subordinação (Decreto n? 84.961, de 23 de
julho de 1980)
í

EXÉRCITO - Promoções de Oficiais (Decreto n? 84.987. de 31 de julho de 1980)
EXÉRCITO - Promoções de Oficiais (Decreto n? 85.018, de 8 de agosto de 1980)
EXÉRCITO - Quadro de Oficiais Médicos - Promoções (Decreto n? 84.895. de 9
de julho de 1980)
EXÉRCITO - Serviço Cinematográfico _
Subordinação (Decreto n? 84.959. de 23 de
julho de 1980)
EXÉRCITO- Serviço Rádio do Ministério
do Exército - Subordinação (Decreto n?
84.960, de 23 de julho de 1980)
EXÉRCITO - Uniformes - Regulamento
- Alteração (Decreto n? 85.192, de 23 de
setembro de 1980)
~

F
FACULDADE CATOLlCA DE TECNO·
LOGIA - Brasília - Curso de Formação
de Tecnólogo em Processamento. de Dados (Decreto n? 85.170, de 16 de setembro
de 1980)
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
SÃO JOSÉ - Curso de Administração
(Decreto n? 84.938, de 21 de julho de 1980)
FACULDADE DE ARQUITETURA E UR·
BANISMO DE RIBEIRÃO PRETO Curso de Arquitetura e Urbanismo (Decreto n? 85.028. de 12 de agosto de 1980)
FACULDADE DE ARTES - Fundação
Brasileira de' Teatro de Brasília - Cursos de Educação Artística, de Artes Cênicas e de Música (Decreto n? 85.169. de 16
de setembro de 1980)
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁ·
BEIS DO LITORAL SANTISTA - Curo
so de Tecnólogo Executivo (Decreto n?
85.222, de 30 de setembro de'1980)
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNO'
LOGIA SANTA CECÍLIA - Cursos de
Matemática ce de Química (Decreto n?
84.859. de I? de julho de 1980)
FACULDADE 'DE CIÊNCIAS HUMA·
NAS ARNALDO BUSATO - Curso de
Ciências Econômícae (Decreto n? 85.053,
de 19 de agosto de 1980)
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMA·
NAS ARNALDO BUSATO - Curso de
Fflosofía: (Decreto n? 85.054, de 19 de
agosto de 1980l

ATOS DO PODER EXECUTIVO.

F ACULDADE DE CIÊNCIAS HUMA·
NAS DE MARECHAL CÂNDIDO RON ~
DON - Curso de Ciências Contábeis
(Decreto n? 85.055,. de 19 de agosto de
1980)
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMA·
NAS DE MARECHAL CÂNDIDO nON·
DON- Cursos de Letras e de História'
(Decreton? 85.056, de 19 de agosto de
.
1980)
FACULDADE.D.E.EDUÇAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL - Curso de Pedagogia . (De~reto n? 85'.195,·· de 24 de setembro de 1980)
FACULDADE DEEDUCAÇAO DOS INS·
TITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAçÃO - Curso de Pedagogia (Decreto n?
84.871, de 2 de julho de 1980)
FACULDADE DE FILOSOFIA, CÍÊNCIAS E LETRAS DEPATOS DE MI-·
NAS - 'Curso de Pedagogia - Habilitação em Supervisão Escolar de I? e 2?
Graus' (Decreto n? 85.060, de 25 de agosto
de 1980)
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FUNCIONÁRIOS ~ Categoria' ~'U]nClonlaJ.
de Agente Administrativo
de - Ingresso (Decreto ,n? 85.211~ de 29 de
setembro de 1980)
FUNCIONÁRIOS ~
Nacíonal de Desenvolvimento
(Decreto n~ 84.885, de 8
julho de
FUNCIONÁRIOS
Funcional. de Agente Admímstratívo
Escolaridade (Decreto n? 85.211,
setembro de 1980)
FUNCIONÁRIOS,.- QuadJro Suplementar'
Especial - Anistiados (Decreto n?·85,.043
de14 de.agosto
1980)
y

FUNCIONÁRIOS
dro Suplementar

85.043, de 14 de agosto
FUNCIONÁ,RIOS NO EXTER,IOR
Re~
tríbuição - Regulamento
(Decreto n~ 85.148, de 15 de setembro
1980)
FUNDAÇÃO COTRISEL
84.977, de 30 de julho de
FACULDADE. DE FILOSOFIA, CIÊNFUNDAÇÃO DE ENSINO DODESE1\J"
CIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS VOL VIMENTO DO OESTE _. Cursos de
Habilitação em Artes Plásticas (Decreto
Letras, de Estudos Sociais e de Ciências
n? 84.998, de 5 de agosto de 1980)
[Decreto n? 85.142, de 15 de setembro do
1980)
F ACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊN·
CIAS E LETRAS. DOM BOSCO - Cur- FUNDAÇÃO DE ENSIN() SUPERIC)RD11c
sos de História e Geografia - AutorizaREGIÃO CENTROmSUL - Cursos de
ção - Cancela (Decreto n? 85.111, de2 de
Administração e de
Letras
setembro de 1980)
(Decreto n~ 84.944, de 22 de
1980)
FUNDAÇÃO
E8T
ADU'AL
lq'ILOSO)c,
F ACULDADEDE FILOSOFIA DA CIDAFIA, CIÊNCIAS E
DE GlJA">
DE DE GOIÁS -:- Curso de Letras(DecreRAPUAVA - Cursos de Adminístracão
to n? 85.082, de 27 de agosto de 1980)
e de Ciências Contábeis
n?
FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO
85.061, de 25 de agosto de
PAULO -- Habilitações em Desenho, Ar- ,
tes Plásticas eA.rtes Cênicas (Decreto n~ FUND,AÇÃO FACULDADE DE B]D'UCA~
CÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE C.AS~
85.193; dei, 24 de setembro de 1980)
,CAVEL - Curso de Ciências Econôrnicas (Decreto n? 85.141, de 15 de setembro
F ACULDAiDE RIOPRETENSE DE FILO~
de 1980)
SOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - Curso
de Psicologia (Decreto n? '85.140, de 15 de FUNDAÇÃO NACIONAL DO BEIVIw
setem bro de 1980)
ESTAR DO MENOR - Estatuto
Alte~
ração (Decreto n? 85.175, de 19 de setemFACULDADES INTEGRADAS DE SANbro de 1980)
TO ÁNO ELO -Habilitações -:- Cursode
Letras (Decreto n? 84.857, de l~de julho de FUNDO DE, ·ESTABILIZAÇÃO DA us1980)·
.
CElTA CAMBIAL - Extinção (Decreto
n? 84.892, de 8 de julho de 1980)
F AIXA DE FRONTEIRA - Regulamento
(Decreto n? 85.064, de 26 de agosto de
G
1980)
GEÓGRAFO
Profissão
- Regulamento
F A8T AIR CARRIER LTDA. - Funciona(Decreto n? 85.138, de 15 de setembro de
mento (Decreto n? 84.872, de2 de julho de
1980)
1980)
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GOlAs (Estado) - Inconstitucionalidade
(Decreto n? 86.096, de 28 de agosto de
1980)
GRUPO DE TRABALHO - Entorpecentes
- Cria (Decreto n? 85.052, de 18 de agosto
de 1980)
GRUPO DE TRABALHO PARA REVI·
SÁO E REFORMULAÇÁO DA LEGIS·
LAÇÁO FLORESTAL - Prazo - Prorroga (Decreto n? 84.992, de 4 de agosto de
1980)
-GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÁO E REFORMULAÇÁO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL - Representante
- Inclui (Decreto n? 84.902, de 14 de julho de 1980)

I
IMÚVEIS DA UNIÁO - Alienação Brasília (Decreto n'? 84.900, de 11 de julho de 1980)

IMÚVEIS DA UNIÁO - Arrendamento
(Decreto n? 84.905, de 14 de julho de 1980)
IMÚVEIS DA UNIÁO - Cessão - Eapírito Santo (Decreto n? 85.074, de 27 de agosto de 1980)
IMÚVEIS DA UNIÁO - Doação - Goiás
(Decreto n? 84.894. de 8 de julho de 1980)
INSTITUTO DE PESQUISAS OCEANOGRÁFICAS DA UNIVERSIDAPE DE
TÚQUIO - Japão - Autorização (Decreto n? 85.039, de 14 de agosto de 1980)

M
MICROFILMAG EM - Comissão Especial
- Cria (Decreto n'? 85.059. de 21 de agosto
de 1980)
MILITARES NO EXTERIOR - Retribuicão - Regulamento - Alteração (Decreto n? 85.148, de 15 de setembro de 1980)
MINISTIlRIO DA AEIi.ONÁUTICA Empregos - Inclusão (Decreto n? 85.149,
de 15 de setembro de 1980)
MINISTIlRIO DA AERONÁUTICA Empregos - Inclusão (Decreto n? 85.197,
de 24 de setembro de 1980)
MINISTIlRIO DA AERONÁUTICA
Imóveis - Arrendamento (Decreto n~
84.905, de 14 de julho de 1980)

MINfsTIlRIO DA AGRICULTURA Empregos - Inclusão (Decreto n~ 85.127,
de 10 de setembro de 1980)
MINISTIlRIO DA EDUCAÇÁO E CULTURA - Empregos - Inclusão e Exclusão (Decreto n~ 85.119, de 3 de setembro
de 1980)
MINISTIlRIO DA FAZENDA - Empregos
- Inclusão (Decreto n? 85.168, de 16 de
setembro de 1980)
MINISTIlRIO DA FAZENDA - Empregos
- Inclusão (Decreto n? 85.173, de 18 de
setembro de 1980)
MINIST:ÉRIO DA FAZENDA ..:.... Pessoal
- Disponibilidade - Exclui (Decreto n~
85.196, de 24 de setembro de 1980)
MINISTIlRIO DA JUSTIÇA - Comissão
Especial - Institui (Decreto n~ 85.022, de
11 de agosto de 1980)
MINISTIlRIO DA JUSTIÇA - Grupo de
Trabalho - Entorpecentes - Cria (Decreto n? 85.052, de 18 de agosto de 1980)
MINISTIlRIO DA SAÚDE - Empregos Inclusão (Decreto n? 85.172, de 18 de setembro de 1980)
MINISTIlRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - Comissão Brasileira do Programa sobre o Homem e a Biosfera - Altera (Decreto n? 84.996, de 5 de agosto de
1980)
MINISTIlRIO DO EXIlRCITO - Enquadramento Retificação (Decreto n?
84.952, de 23 de julho de 1980)
MINISTIlRIO PÚBLICO MILITAR Concurso de Provas e Títulos (Decreto n?
84.943. de 22 de julho de 1980)
MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIORES - Delegação de Competência (Decreto n? 84.870, de 2 de julho de 1980)

N
NASSAU-EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. (Decreto n? 85.213, de 29 de
setembro de 1980)

o
ORDEM DO MIlRITO AERONÁUTICO Regulamento - Alteração (Decreto n?
85.023, de 11 de agosto de 1980)

Aros DO PODER EXECUTIVO
ORDEM DO MÉRITO DO TRABALHO Regimento -Alteração. (Decreto n~
84.~93, de 8 de julho de 1980)
ORDEM DO MÉRITO MILITAR - Regulamento - Alteração (Decretonê 84.988,
de 31 de julho de 1980)
ORDE.M DO MÉRITO NAVAL - Regulamento - Altera (Decreto n~ 85.065, de 26
de agosto de 1980)

p
PARQUE NACIONAL· DO CABOORANGE - Cria (Decreto n~ 84.918, de 15 de julho de 1980)
PARQU~ NACIONAL DO JAÚ - Cria
(Decreto n~ 85.200, de 24 de setembro de
1980)
PATRONO DO QUADRO AUXILIAR DE
OFICIAIS DO EXÉRCITO - Ten. Antônio Joio Ribeiro (Decreto n~85.097, de 29
de agosto de 1980)
PETRÚLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS - Estatuto - Alteração (Decreto.n? 84.912, de 15 de julho de 1980)
PLANO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO CIENT1FICO E TECNOLÚGICO 111 (Decreto n~ 85.118, de 8 de setembro
de 1980)
PLANO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL
- Área Prioritária - Prazo - Prorroga
(Decreto n~ 85.075, de 27 de agosto de
1980)·
POLUIÇÃO INDUSTRIAL - Alteração
(Decreto n~ 85.206, de 25 de setembro de
1980)
PRODUTOS AGR1COLAS - Preços Mínimos (Decreto n~ 85.058, de 19 de agosto de
1980)

R
RÁDIO

AL VORADA DE CARDOSO
84.878, de 8 de julho

LTDA~ .(Decreto n~

de 1980)
RÁDIO AMOR IM JUVENTUDE LTDA.
(Decreto n~ 84.982, de 80 de julho de 1980)
RÁDIO CLUBE DE CANELA LTDA. (Decreto n~ 85.101, de 1~ de setembro de 1980)
RÁDIO CLUBE ·DE CONQUISTA LTDA.
(Decreto n~ 85.001, de ,6de agosto de 1980)
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RÁDIO CLUBE DE PERNAMBUCO (Decreto n~ 84.980, de 17 de julho de 1980)
RÁDIO CRUZEIRO DE BARRA DO BUGRES LTDA. (Decreto n~ 85.046, de 18 de
agosto de 1980)
RÁDIO CULTURA DE CAMBARÁ
LTDA. (Decreto n~ 85.189, de 15 de setembro de 1980)
RÁDIO CULTURA DE DIAMANTINA
LTDA. (Decreto n~ 85.125, de 10 de setembrode 1980)
RÁOIO ,CULTURAL DO ARAGUAIA
LrDi\.(Decreto n~ 85.008, de 6. de agosto
de 1980)
RÁq~O • DANÚBIO AZUL LTDA. (Decreto
11~84.981, de 80 de julho de 1980)
RÁDIO PIFUSORA SÃO PAULO S.A.
(Decreto n~ 84.927, de 17 de julho de 1980)
RÁtl'~:O :E;MISSORA DA BARRA LTDA.
(])~çreto n~ 85.027, de 12 de agosto de
19$0)
RA~tpJAGUARI

LTDA. (Decreto n~

81t 978, de 80 de julho de 1980)

RAt1X() ,JORNAL DE INDAIATUBA
L9'i:q)A. (Decretone 85.037, de 18 de agosto
d~lii~!'p80)

RAtll9

LIBERDADE DE SERGIPE
(Decreto n~ 85.176, de 19 de setembro ilHe 1980)
RÁDIO MARAJOARA S.A. (Decreto n~
84.931, de 17 de julho de 1980)
RÁDIO MARCELINO RAMOS LTDA.
(Decreto n~ 84.980, de 80 de julho de 1980)
RÁPIO MUCURI LTDA. (Decreto n~
85.048, de 18 de agosto de 1980)
.
RÁDIO .NONOAI LTDA. (Decreto n~
85.0~6, de 12·de agosto de 1980).
RÁDIO PINTO MARTINS LTDA. (Decreto n~ 84.968, de 28 de julho de 1980)
RÁDIO PLANErrÁRIO 'LTDA. (Decreto n~
85.036, de 18 de agosto de 1980)
RÁDIO RAINHA DO OESTE DE ALTONIALTDA. (Decreto n~ 85.099, 1~ de setembro de 1~80)
RÁDIO REGIONAL DE IRECE LTDA.
(Decreto n~ 85.062, de 25 de agosto de
1980)
RÁDIO·SANANDUVALTDA. (Decreto n~
84.979, de 80 de julho de 1980)
RÁDIO SOCIEDADE CRUZ DE MALTA
LTI:>A. (Decreto n~ 85.047, de 18 de agosto
de 1980)
L~nA.

ATOS DO PÓI.)!-:H EXJ':CUTIVO

HADIO SOCIEDADE FEIRA DE SANTA· SERVIÇO MILITAR - Plano Geral de
NA LIMITADA IDecreto n? 85.002. de 6
Convocação, 1981 ,- Aditamento (Decrede agosto de 1980)
to n'.' 84.950, de 23 de julho de 1980)
RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE SERVIÇOS ADUANEIROS - Jurisdição
LTDA. (Decreto n? 85.212, de 29 de setem- Regulamento (Decreto n~ 84.853. deI'.'
bro de 1980)
de julho de 1980)
RADIO TELEVISÃO PIRATINI S.A. (De· SISAL - Preços mínimos (Decreto n~
ereto n~ 84.933, de 17 de julho de 1980)
84.937, de 21 de julho de 1980)
'RÁDIO URUBUPUNGÁ LTDA. (Decreto]
L
n'' 84.879, de 8 de julho de 1980)
,
ENTORPECENTES - Institui (Decreto
RADIODIFUSÃO ASSISENSE LTDA.
n~ 85.110, de 2 de setembro de 1980)
(Decreto n~ 84.975, de 30 de julho de·1980)
REDE FEDERAL DE ARMAZENS GE- SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIO·
DIFUSÃO LTDA. (Decreto n? 85.049, de
RAIS FERROVIÁRIOS· AGEF - Capi·
18 de agosto de 1980)
tal Social ~ Aumento (Decreto n~ 85.189,
de 22 de setembro de 1980)
SOCIEDADE CIVIL COLEGIO MODER·
NO - Curso de Psicologia, Licenciatura
REFORMA AGRÂRIA ~ Área Prioritária
e Formação de Psicólogo. (Decreto n~
- Rio Grande do Norte (Decreto n~
84.858. de 1';' de julho de 1980)
84.850, de 1~ de julho de 1980)
REFORMA AGRÁRIA - Área Prioritária SOCIEDADE RÁDIO EVANGELICA
LTDA. (Decreto n~ 85.004. de 6 de agosto
- Santa Catarina (Decreto n? 84.969, de
de 19801
28 de julho de 1980)
REFORMA AGRÁRIA - Área Prioritária SOCIEDADE RÁDIO INTEGRAÇÃO
LTDA. (Decreto n~ 84.976. de 30 de julho
- São Paulo (Decreto n? 84.876. de 8 de
de 1980)
julho de 1980)
.
REFORMA AGRÁRIA - Área Prioritária SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRAN·
CA DE MANAUS- Empregos - Inclu- Transamazônica - Prazo - Prorroga
são (Decreto n~ 85.126. de 10 de setembro
(Decreto n~ 85.075. de 27 de agosto de
de 19801
1980)
RESERVA EIOLOGICA DO LAGO PIRA· SUPERINTENDENCIA DO DESENVOL·
VIMENTO DA AMAZONIA - Conselho
TUBA - Cria (Decreto n? 84.914. de 16 de
Deliberativo - Altera (Decreto n~ 84.941,
julho de 1980)
de 22 de julho de 1980)
RESERVA INDÍGENA - Xavante PimenSUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOL·
tel Barbosa - Limites (Decreto n~ 85.025.
VIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESde 12 de agosto de 1980)
TE ~ Conselho Deliberativo ~ Altera
RESTAURANTES DE TURISMO (Decreto
(Decreto n~ 84.941. de 22 de julho de 1980)
n? 84.910, de 15 de julho de 1980)
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOL·
RODOVIA TRANSAMAZONICA - Prazo
VIMENTO DA REGIÃO SUL - Conse- Prorroga (Decreto n? 85.075. de 27 de
lho Deliberativo - Altera (Decreto n?
agosto de 1980)
84.941, de 22 de julho de 1980)
SUPERINTENDENCIA
DO DESENVOL·
S
VIMENTO DO NORDESTE - Conselho
S.A. RADIO GUARANI (Decreto n~ 84.929,
Deliberativo - Altera (Decreto n'.' 84.941,
de 17 de julho de 1980)
de 22 de julho de 1980)
S.A. RÁDIO TUPI (Decreto n~ 84.928, de 17
de julho de 1980)
T
SECRETARIA ESPECIAL DE INFOR-'
MATICA - Alteração (Decreto n~ 85.134.
TELEVISÃO CIDADE MODELO LTDA.
de 15de setembro de 1980)
(Decreto n'.' 85,ó63, de 25 de agosto de
SECRETARIA ESPECIAL DE INFOR·
1980)
MÂTICA -Estrutura Básica - Alteração (Decreto n~ 85.134, de 15 de setembro TERRAS - Servidão - Goiás (Decreto n?
85.144, de 15 de setembro de 1980)
de 1980)
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TERRAS - Servidão - Goiás (Decreto n?
85.145, de 15 de setembro de 1980)
TERRAS - Servidão - Maranhão (Decreto n? 85.007, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - Maranhão (Decre·
to n? 85.017, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - Mato Grosso (Decreto n? 85.144, de 15 de setembro de 1980)
TERRAS - Servidão - Minas Gerais (Decreto n? 85.095, de 28 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - Paraná: (Decreto
n? 84.965, de 28 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - Piauí (Decreto n?
85.007, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n? 84.880, de 8 de julho de 1980)
TERRÀS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n? 84.936, de 21 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n? 85.042, de 14 de agosto de
1980)

TERRAS - Servidão - Santa Catarina
(Decreto n? 84.881, de 8 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - Santa Catarina
(Decreto n? 84.882, de 8 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - Santa Catarina
(Decreto n? 85.016, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto
n? 84.883, de 8 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo [Decreto n? 84.884, de 8 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo {Deõreto'ns 84.965, de 28 de julho de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.006, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.009, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.010, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.013, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.015, de 7 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.020, de 11 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.092, de 28 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.094, de 28 de agosto de 1980)
TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.147, de 15 de setembro de 1980)

TERRAS - Servidão - São Paulo (Decreto n? 85.208, de 29 de setembro de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Araguaia-Tocantins (Decreto n? 85.201, de 24 de setembro de 1980)

TERRAS DEVOLUTAS -

Alienação -

Licitação - Araguaia-Tocantins. (Decreto n? 85.214, de 30 de setembro de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Araguaia-Tocantins. (Decreto n? 85.215, de 30 de setembro de 198~)

TERRAS DEVOLUTAS -

Alienação -

Licitação - Goiás (Decreto ti? 84.855, de
I? de julho de 19~0)

TERRAS DEVOLUTAS -

Alienação -

Licitação - Goiás (Decreto n? 84.940, de
22 de julho de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Goiás (Decreto n? 85.199, de
24 de setembro de 1980)

TERRAS DEVOLUTAS -

Alienação

Licitação - Mato Grosso (Decreto n?
85.210, de 29 de setembro de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação
Licitação - Pará (Decreto n? 84.940, de
22 de. julho de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação
Licitação - Rondônia (Decreto n? 84.940,
de 22 de julho de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Roraima (Decreto n? 84.855,
de 1'.' de julho de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Roraima (Decreto n'.' 84.940,
de 22 de julho de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Roraima (Decreto n? 85.199,
de 24 de setembro de 1980)
.TERRAS PÚBLICAS - Alienação - Licitação - Goiás (Decreto n'' 84.849, de I?
de julho de 1980)'
TERRAS PÚBLICAS - Alienação - Licitação - Roraima (Decreto n? 84.849, de
I? de julho de 1980)

TERRITÚRIOS FEDERAIS -

Grnpo -

Direção e Assessoramento Superiores
(Decreto n? 85.177, de 19 de setembro de
19801

THE LONDDN ASSURANCE -

Funcio-

namento (Decreto n'.' 84.904, de 14 de julho
de 1980)
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TRANSPORTE MARíTIMO - Emergência - Coordenação Nacional Civil (Decreto n? 85.174, de 18 de setembro de 1980)
TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZO·
NICA -- Bolívia - Brasil. etc. (Decreto
n? 85.050, de 18 de agosto de 1980)
TURISMO (Decreto n? 84.934, de 21 de julho de 1980)

u
UNIÃO DAS FACULDADES FRANCA·
NAS DE FRANCA - Curso de Arquitetura e Urbanismo (Decreto n? 84.939, de
21 de julho de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
- Empregos - Inclusão (Decreto n?
86.160, de 15 de setembro de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Empregos - Inclusão (Decreto n?
84.972, de 28 de julho de 1980)

USINAS NUCLEARES - Estações Ecolõgicas (Decreto n? 84.973, de 29 de julho de
.1980)

v
VICE· CONSULADO - Argentina - Bernardo de Ir-igoyen - Cria (Decreto n?
84.901, de 14 de julho de 1980)
VICE·CONSULADO - Milagre - Venezuela (Decreto n? 84.974. de 30 de julho de
1980)
VICE·CONSULADO - Praia - Cabo Ver·
de (Decreto n? 85.024. de 11 de agosto de
1980)
VICE·CONSULADO - Puerto Ordaa Venezuela (Decreto n? 84.974, de 30 de julho de 1980)
VICE·CONSULADO - Santa Elena do
Uaírén - Venezuela (Decreto n? 84.974,
de 30 de julho de 1980)
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1980

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
~5.228

- Decreto de 1? de outubro de
1980 - Reabre ao Ministério da
Educação e Cultura em favor da Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus o crédito especial no
valor de Crê 350.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orcamento. - Publicado no D.O. de
2.10.80

I - DECRETOS
85.207 a 85.222 - Ver Apenso

85.223 - Decreto de I? de outubro de
19.80 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 3.436.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D.O. de 2.10.80
.
85. 224 - Decreto de I? de outubro de
1980 - Abre ao Ministério da Saúde
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 788.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D,O. de
2.10.80

.

85.225 - Decreto de I? de outubro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral e
da Secretaria Geral-Entidades Suo
pervísíonadas, o crédito suplementar no valor de Crê 1.639.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 2.10.80
.
85.226 - Decreto de 1? de outubro de
1980 - Abre ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral
o crédito suplementar no valor de
Crê 560.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
2.10.80
.
85.227 - Decreto de l~ de outubro de
1980 .;.... Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 472.100.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de ~.10.80
.

2

2

3

4

85.229 - Decreto de 1 ~ de outubro de
1980 - Abre ao Mínístérío da Saúde
o crédito suplementar no 'valor de
Cr$ 443.470.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
2.10.80 e retificado no de 3.10.80.....
8;;.230 - Decreto de 2 de outubro de
1980 - Revoga o artigo 94 do Decreto n? 73.140, de 9 de novembro de
1973. Publicado no D.O. de
2.10.80..........
85.231 - Decreto de 6 de outubro de
1980 - Altera dispositivos do Decreto n~ 72.021, de 28 de março de
1973, que discrimina os órgãos cujos
cargos, funções ou atividades, desempenhadas nas condições da Lei
de Retribuição no Exterior, se consideram permanentes. - Publicado
no D.O. de 7.10.80..
85.232 - Decreto de 6 de outubro de
1980 - Dispõe sobre a aplicação do
Decreto-lei n? 1.798. de 24 de julho
de 1980, por entidades da Admínístração indireta e Fundações Supervisionadas, e dá outras providências.
- Publicado txoIr.O, de 7.10.80.....
85.233 - Decreto de 6 de outubro de
1980 Dispõe sobre o GrupoAtividades. Específicas de Controle
Interno, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 8.10.80.

4

5

6

6

7

10

11
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85.234 - Decreto de e de outubro de
1980 - Aprova o Regulamento do
Órgão Central e dos Órgãos Setoriais dos Sistemas de administração
financeira, contabilidade e audítoria, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 8.10.80
85.235 - Decreto de (; de outubro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos em categorias funcionais
dos Grupos Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível
Médio, da Tabela Permanente do
Ministério da Educação e Cultura, e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 8.10.80 ;
'"
85.236 - Decreto de 6 de outubro de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, imóvel
rural denominado «Fazenda Pasquali», situado nos Municípios de Campo- Erê e São Lourenço d'Oeste, Estado de Santa Catarina, compreendido na área prioritária de reforma
agrária de que trata o Decreto n?
69.411, de 22 de outubro de 1971, ampliada pelos Decretos nss 78.422, de
15 de setembro de 1976 e 84.969, de
28 de julho de 1980. - Publicado no
D.a. de 8.10.80
85.237 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Altera a composição do Conselho de Previdência Complementar
(CPC). - Publicado no D.a. de
8.10.80 e retificado no de 10.10.80....
85.238 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Regulamenta a Lei n? 6.807,
de 7 de julho de 1980, que cria o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha (CAFRMl, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
8.10.80
85.239 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Aprova as diretrizes, para
1981 - 1982, do Programa Especial
de Apoio às Populações Pobres das
Zonas Canavíeiras do Nordeste. Publicado no D.a. de 8.10.80....... .
85.240 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Concede à Telecomunicações
Aeronáuticas S.A. - TASA, autorização para proceder o aumento de
seu Capital. Publicado no D.a. de
9.10.80

14

15

16

18

19

32

33

85.241 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Abre ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.000.000,OG T'::'"
ra reforço de dotação consignada 'no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 9.10.80
.. .
85.242 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Abre à Justiça do Trabalho,
em favor do Tribunal Superior do
Trabalho, Tribunais Regionais do
Trabalho da 1~, 2~, 3~, 4~, 6~ e 8~ Regiões, o crédito suplementar no valor de Crs 67.037.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
9.10.80 '" .
85.243 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas o
crédito suplementar no valor de Cr$
800.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orcamento.
Publicado no D.a. de 9.10.80...
85.244 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Ors 536.358.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO.
de 9.10.80 . . . .. ..
. ..
..
85.245 - Decreto de 7 de outubro de
1980 - Abre' aos Ministérios da Indústria e do Comércio e das Minas e
Energia, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Crê 64.740.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no o.o. de
9.10.80 e retificado no de 13.10.80.. ..
85.246 - Decreto de 9 de outubro de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, parte
de imóvel rural situado no Município de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná, compreendido na área prioritária de reforma agrária fixada pelos Decretos n?s 69.411, de 22 de outubro de 1971, e 78.422, de 15 de setembro de 1976. Publicado no D.a.
de 10.10.S0
85.247 - Decreto de 9 de outubro de
1980 - Dispensa a licitação para a
alienação das terras devolutas da

33

34

35

36

36

37

ÍNDICE

União que menciona, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
10.10.80
85.248 - Decreto de 13 de outubro de
1980 - Promulga o Acordo de Previdência Social entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do
Uruguai. Publicado no D.a. de
15.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86.249 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Crê 60.000.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 15.10.80
86.260 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Governo do Distrito
Federal o crédito suplementar no
valor de Cr$ 236.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 15.10.80
85.251 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Tribunal Federal de
Recursos e à Justiça Eleitoral, em
favor do Tribunal Federal de Recursos e Tribunal Superior Eleitoral e
Tribunais Regionais Eleitorais do
Distrito Federal, da Paraíba e de
Sergipe, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 56.949.000,00, para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento. Publicado no D.'o.
de 15.10.80
85.252 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre à Justiça do Trabalho,
em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 853.358.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 15.10.80
85.253 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 143.135.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
15.10.80
85.254 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 997.000,00 para

39

42

reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 15.10.80
85.255 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 36.300.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 15.10.80 e retificado no de
20.~9.80

43

43

44

45

46

85.256 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Cr$ 64.688.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
o.o. de 15.10.80
',
85.257 - Decreto de 14 de outubro de'
1980 -r-.Abre ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de Crê 70.000.000,00 para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 15.10.80 ,
'.......
85.258 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar
no valor de Cr$ 323.790.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 15.10.80 .. :
,..
85.259 - Decreto de 14 de outubro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins .de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. - CELESC,
no Estado de Santa Catarina. Publi·
cado no D;O. de 16.10.80.
85.260 - Decreto de 16 de outubro de
1980 - Cria, no Ministério da Aeronáutica, a Diretoria de Ensino da
Aeronáutica, extingue o Comando
de Formação e Aperfeiçoamento e a
Diretoria Técnica de Pessoal, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 17.10.80....................
85.261 - Decreto de 16 de outubro de
1980 - Autoriza a transferência direta para a Sociedade Mineira de
Radiodifusão Ltda., da concessão
outorgada à Rádio Industrial de
Juiz de Fora Ltda., para execução

III
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49

49

50

51
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de serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 17 .IO.8Ó ... : .
85.2E:2 - Decreto de '16de outubro de
1980 - Autoriza a transferência direta para a Sociedade Mineira de
Radiodifusão Ltda., da concessão
outorgada à Rádio Industrial de
Juiz de Fora Ltda., para execução
de serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional,
na cidade de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais. Publicado no D.a.
de 17.10.80

". .

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

85.263 - Decreto de 16 de outubro de
1980 - Fixa os preços mínimos bésícos para financiamentos ou aquisição de produtos de origem agrícola.
Publicado no D.a. de 17.10.80 .....
85.264 - Decreto de 17 de outubro de
1980 - Altera dispositivo do Regulamento do Custeio da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n?
83.081, de 24 de janeiro de 1979. Publicado no D.a. de 17.10:..80
85.265 - Decreto de 20 de outubro de
1980 - Declara -de interesse social,
para fins de desapropriação, imóvel
situado nos Municípios de Bacabal e
São Luiz Gonzaga (antigo Ipixunal,
no Estado do Maranhão, compreendido na área prioritária de reforma
agrária fixada pelo Decreto n?
70.220, de I? de março de 1972, ampliada pelo Decreto n? 71.195, de 4
de outubro de 1972, e cuja vigência
foi prorrogada pelo Decreto n?
79.288, de 16 de fevereiro de 1977.
Publicado no D.a. de 22.10.80.......
85.266 - Decreto de 20 de outubro de
1980 - Dispõe sobre a atualização
dos valores monetários dos seguros
obrigatórios e que se refere o Decreto n? 61.867, de 7 de dezembro de
1967. Publicado no D.a. de 22.10.80
85.267 - Decreto de-ze de outubro de
1980 - Outorga concessão à Paquetá Empreendimentos Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Floriano,
Estado do Piauí. Publicado rio D.a.
de 22.10.80
85.268 - Decretotde.gü de outubro de
1980 - Transfere de localização os
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1?/8?/GAv. 3?/8?/GAv
2?/10?/GAv e 1?/13?/GAv da Forca Aérea Brasileira. Publicado no
D.a. de 22.10.80
,
85.269 - Decreto 'de 20 de outubro de
1980 - Altera a subordinação de Organização Militar no Ministério do
Exército. Publicado no D.a. de
22.10.80 .
85.270 - Decreto de 21 de outubro de
1980 - Promulga o Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
Portuguesa sobre Transporte e N avegação Marítima. Publicado no
D. a. de 22.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.271 - Decretoide.âl-de outubro de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Jornal de Assis
Chateaubriand Ltda., na cidade de
Assis Chateaubriand, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de
22.10.80 .
..
85.272 - Decreto de 21 de outubro de
1980 - Autoriza o aumento de potência da Rádio Dífusora Vale do
Paraíba Ltda., na cidade de Barra
do Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D.b. de 22.10.80.......
85.273 - Decreto 'de 21-de outubro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos na Tabela Permanente do
Ministério da Educação e Cultura, e
dá outras provídênclas. Publicado
no D.a. de 22.10.80 .. .
85.274 - Decreto 'de 21 de outubro de
1980 - Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de parte da Lei
n? 8.111, de 14 de maio de 1976, do
Estado de Goiás. Publicado no D.Ü,
de 22.10.80 .
85.275 - Decreto de 21 de outubro de
1980 - Autoriza o aumento de potência da Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., na cidade de Nova
Eeueranca. Estado do Paraná. Publicado no D.O, de 23.10.80
85.276 - Decreto de ·21 de outubro de
1980 - Autoriza o aumento de potência da Rádio Educadora Marechal Ltda., na cidade de Marechal
Cândido Rondou, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 23.10.80 ...
85.277 - Decreto de 21 de outubro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos em Categorias Funcionais
do Grupo Serviços Auxiliares e Outras Atividades de Nível Superior,
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da Tabela Permanente do Ministério
da -Fazenda, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 23.10.80.
85.278 - Decreto de 22 de outubro de
1980 - Dispõe sobre o aumento de
capital do Banco de Roraima SI A.
Publicado no D.a. de 23.10.80.. .....
85.279 - Decreto de 22 de outubro de
1980 - Autoriza o aumento da potência da Rádio Difusora de _Monte
Alegre de Minas Ltda., na cidade de
Monte Alegre de Minas, Estado de
Minas Gerais. Publicado no D.a. de
23.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.280 - Decreto de 22 de outubro de
1980 - Autoriza a transferência direta para a Fundação Cultural- Celínauta. da concessão outorgada à Rádio Celinauta Ltda., para execução
de serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional,
na cidade de Pato Branco, Estado
do Paraná. Publicado no D.O. de
23.10.80 .

.

85.281 - Decreto de 22 de outubro de
1980 - Altera o Decreto n? 71.848,
de 16 de fevereiro de 1973, que .regulamenta, para o Exército, a Dei n?
5.821, de 10 de novembro de 1972,
que dispõe sobre as promoções dos
oficiais da ativa das Forças Armadas. Publicado no D.a. de 23.1Ó.80 .'
85.282 - Decreto de 23 de outubro de
1980. Abre ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas unidades,
o crédito suplementar no valor de
Crê 1.961.326.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no P.O. de
23.10.80 e retificado no de 10.12.80....
8&.283 - Decreto de 23 de outubro de
1980. Abre ao Ministério da Fazenda
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.942.114.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
23.10.80

85.284 - Decreto de 23 de outubro de
1980. Abre aos Ministérios da Previdência e Assistência Social e da
Saúde o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.190.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orcamento. Publicado no D.O. de
23.10.80 ..
85.285 - Decreto de 23 de outubro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 14.670.000,00 para reforço de
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dotações consignadas no vigente Orcamento. Publicado no D.O, de
23.10.80
'"
85.286 - Decreto de 23 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.000.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 23.10.80 ..
85.287 - Decreto de 23 de outubro de
1980 - Cria o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio
Rural do Nordeste-EDURURALNE,e dá outras providências. Publicado no Ir.O, de 24.10.80............
85.288 - Decreto de 23 de outubro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 47.400.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
24.10.80

85.289 - Decreto de 23 de outubro de
1980 - Abre ao Tribunal de Contas
da União; o crédito suplementar no
valor de Cr$ 47.668.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 24.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86.290 - Decreto de 23 de outubro de
1980 - Autoriza a Nuclebrás a constituir subsidiária para construção de
usinas nucleoelétrtcae. Publicado no
D.a. de 24.10.80 e retificado no de
.
27.10.80 ..
85.291 - Decreto de 23 outubro de 1980
- Aprova o Aditamento ao Plano
Geral de Convocação para o Serviço
Militar Inicial nas Forcas Armadas,
em 1981 (Decreto n? 84.216, de 14 de
novembro de 1979). Publicado no
D.a. de 24.10.80
85.292 - Decreto de 27 de outubro de
1980 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Estudos Sociais, de
Ciências, de Letras e de Pedagogia,
da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no D.a. de 29.10.80
'"
85.293 - Decreto de 27 de outubro de
1980. Abre ao Senado Federal, o crêdito suplementar no valor de Cr$
422.960.000,00, para reforço de dota-
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85.301 - Decreto de 29 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério do Tra-

ções consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
29.10.80

.

81

85.294 - Decreto de 27 de outubro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de o-s 8.500.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
29.10.80

de 30.10.80 .

.

81

85.295 - Decreto de 27 de outubro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Cr$ 23.645.000,00 para reforço de
dotações consignadas no .vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
29.10.80 e republicado no de
30.10.80

'"

.. '

82

.

Decreto de 27 de outubro de
19[;0 - Abre ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.229.300.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
.

Decreto de 27 de outubro de
Extingue Organizações Militares no Ministério do Exército, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 30.10.80
.
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86

85.3"03 - Decreto de 29 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério da Saúde

o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.405.735.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
.

.
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30.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

cultura em favor da Secretaria Geral
o crédito suplementar no valor de
Crê lS0.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamenta. Publicado no .Q~O. de
85.305 - Decreto de 29 de outubro de
1980 - Autoriza a alienação de imó-

83

vel residencial de propriedade da
União, localizado em Brasília. Publicado no D~O. de 31.10.80 e retificado no de 03.11.80

89

85.30e - Decreto de SO de outubro de
1980 - Promulga o Protocolo sobre
84

Decreto de 27 de outubro de
Cria Organização Militar no
Ministério do Exército, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de

85.299 1980 -

Privilégios, Isenções e Imunidades
da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT - assinado em Washington, no dia 19 de maio de 1978, pelo
Governo brasileiro. Publicado no
o.o. de 31.10.80....................

85
85.307 - Decreto de 30 de outubro de
1980 - Amplia a área prioritária,

85.300 - Decreto de 27 de outubro de
1980 - Cria Organização Militar no

Ministério do Exército, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
30.10.80 . .

.

85.304 - Decreto de 29 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério da Agri-

85.298 1980 -

30.10.80 .....

rior em favor de diversas unidades o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.365.250.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de

30.10.80.

85.297 - Decreto de 27 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério das Rela-

ções Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 15.000.000,00 pata reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 29.10.80
.

86

85.302 - Decreto de 29 de outubro de
1980 - Abre ao Ministério do Inte-

30.10.80

85.2ge -

29.10.80

balho o crédito suplementar no valor de Crê 741.530.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.

86

para fins de reforma agrária, de que
trata o Decreto n? 77 .073, de 22 de janeiro de 1976, alterado pelo Decreto
n? 78.250, de 16 de agosto de 1976, e
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prorroga O prazo de intervenção governamental. Publicado no D.O. de
31.10.80
85.308 -- Decreto de 30 de outubro de
1980 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, os imóveis rurais que menciona, situados
no Estado do Maranhão, compreendidos na área prioritária de reforma
agrária, de que tratam os Decretos
ns s 77.073, de 22 de janeiro de 197e,
78.250, de 1E: de agosto de 197e, e
85.307, de 30 de outubro de 1980. Publicado no D.O. de 31.10.80 ...
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~5.11.80

93

85.309 - Decreto de 30 de outubro de
1980 - Dispõe sobre a operação do
Porto de Santos, a partir de 8 de novembro de 1980, fixa regras para a
passagem do acervo, instalações e
pessoal à responsabilidade da Companhia Docas do Estado de São
Paulo - CODESP, e dá outras pro·
vidências. Publicado no D.O. de
31.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85.310·-, Decreto de 31 de outubro de
1980 - Fixa novos níveis de salário
mínimo para todo o território nacional. Publicado no D.O. de 31.10.80 e
retificado no de 3.11.80 . ..... ... ....

96

97

85:311 - Decreto de 30 de outubro de
1980 - Fixa o coeficiente de atualização monetária previsto na Lei n?
6.205, de 29 de abril de 1975, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 31.10.80 e retificado no de
3.11.80 .

.

.

85.312 - Decreto de 31 de outubro de
1980 - Revoga o Decreto n? 16.393,
de 22 de agosto de 1944, que concedeu à empresaTHE COCA-COLA
EXPORT CORPORATIO,N autorização para funcionar na República
Federativa do Brasil. Publicado na
D.O. de 3.11.80
"
85.313 - Decreto de 31 de outubro de
1980 - Concede à empresa COCACOLA BRAZIL LIMITADA, INC.,
autorização para funcionar na República Federativa do Brasil e sua nacionalização, com a denominação de
COCA-COLA ADMINISTRACÃO

E PARTICIPAÇÚES LTDA .. Publicado no D.O. de 3.11.80 e retificado no de 4.11.80
....
85.314 - Decreto de 3 de novembro de
1980 - Promulga o Convênio sobre
Transportes Marítimos entre o Governo da República Federariva do
Brasil e o Governo da República Popular da .Chína. Publicado no D.O.

98

99

85.315 - Decreto de 4 de novembro de
1980 - Altera o artigo 2? do Decreto
n? 76.089, de 6 de agosto de 1975, que
dispõe sobre o Conselho de Administração da SUFRAMA. Publicado
no D.a. de 5.11.80 .. ..... . ... ... .
85.316 - Decreto de 4 de novembro de
1980 - Extingue o Vice-Consulado
do Brasil em Bridgetown. Publicado
no D.a. de 5.11.80
. .. .
85.317 - Decreto de 4 de novembro de
1980 - Fixa os percentuais de que
trata o § 3? do artigo 15 da Lei n?
5.821. de 10 de novembro de 1972.
Publicado noD.O. de 5.11.80. ...
85.318 - Decreto de 4 de novembro de
1980 - Abre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor
de Crê 840.000.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
5.11.80 . .
.. .
85.319 - Decreto de 4 de novembro de
1980 - Abre à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios," em favor
do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, o crédito suplementar no
valor de Crs 42.230.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O,
de5.11.80
85.320 - Decreto de 4 de novembro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 3.300.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
5.11.80 ..

85.321 - Decreto de 5 de novembro de
1980 - Altera o Regulamento aprovado pelo Decreto n? 68.419, de 25 de
março de 1971, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 7.11.80 ...
85.322 - Decreto de 5 de novembro de
1980 - Concede à Telecomunicações
do Maranhão S.A. - TELMA, Tele-
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comunicações de Sergipe S.A. TELERGIPE e Telecomunicações
do Paraná S.A. - TELEPAR, empresas controladas pela 'I'elecomunicações Brasileiras S.A. - TELE.
BRÁS, autorização para promover
emissões de debêntures e elevar o
capital social. Publicado no D.a. de
7.11.80
85.323 - Decreto de 5 de novembro de
1980 - Fixa os efetivos de Oficiais
da Força Aérea Brasileira. Publicado no Ir.O, de 7.11.80....
85.324 - Decreto de 5 de novembro de
1980 - Dispõe 80 bre os Quadros de
Oficiais do Corpo de Oficiais da Ati·
va da Aeronáutica, a que se refere a
Lei n? 6.837, de 29 de outubro de
1980, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 7.11.80
85.325 - Decreto de 6 de novembro de
1980 - Autoriza a destinação, para
uso especial, do imóvel que especifica. Publicado no D.O. de 7.11.80 r.
85.326 - Decreto de 6 de novembro de
1980 - Aprova o Regulamento 'para
o Alto-Comando do Exército" (R189). Publicado no D.O. de 7.11.80.
85.327 - Decreto de 6 de novembro de
1980 - Abre ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de o-s
44.800.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
10.11.80
""
85.328 - Decreto de 6 de novembro de
1980 - Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.250.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
10.11.80
..
85.329 - Decreto de 6 de novembro de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Centro
Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.412.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 10.11.80
85.330 - Decreto de 6 de novembro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral -
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116
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Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$
56.640.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O, de 10.11.80.....
85.331 - Decreto de 10 de r.ovembro
de 1980 - Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretarta Geral,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 4.769.600.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
11.11.80
85.332 - Decreto de 10 de novemb~o
de 1980 - Abre à Presidência da República e ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Cr$ 110.813.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11.11.80
..
85.333 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 18.911.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
11.11.80 .
85.334 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê 31.265.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
11.11.80 . ...
. ... '" ... ....
85.335 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Autoriza a elevação do capital social de Goiás Fertilizantes
S.A. - GOIASFÉRTIL. Publicado
no D.O. de 11.11.80
85.336 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Aprova o Plano Geral de
Convocação para o Serviço Militar
Inicial nas Forças Armadas em
1982. Publicado no D.a. de 13.11.80
e retificado no de 14.11.80. . . . . . . . . ..
85.337 - Decreto.deaüde novembrode
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor de Diversas Unidades o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.040.278.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.'O. de 12.11.80
'"
..
85.338 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
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Educação e Cultura em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$
2.376.076.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.11.80
"........
85.339 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Aeronáutica o crédito suplementar
no valor de Cr$ 848.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12.11.80
"....
85.340 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Marinha em favor da Secretaria
Geral da Marinha e do Tribunal
Marítimo o crédito suplementar no
valor de Crê 389.797.000,00 no vigente Orçamento. Publicado no D:q. de
12.11.80
"
'"
85.341 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Agricultura em favor de" diversas
unidades o crédito suplementar no
valor de Crs 178.461.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 12.11.80
85.342 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Agricultura em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas
o crédito suplementar no valor de
Crê 150.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.11.80 "
'"
85.343 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério dô Interior em favor da Secretaria Geral
e da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Crê 24.220.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12.11.80
'
85.344 - Decreto de 10 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$
153.561.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.11.80
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85.345 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Política Penitenciária. Publicado no D.a.
de 12.11.80
" 128
85.346 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Concede à Salgema Indústrias Químicas S.A. autorização
nara proceder a aumento do seu capital social. Publicado no
de
13.11.80
'" "....... 129
85.347 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre o GrupoDireção e Assistência Intermediárias dos Territórios Federais a que
se refere a Lei n~ 6.550, de5 de julho
de 1~J8, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 13.12.80....... J29
85.348 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Concede à Usiminas Mecânica S.A. - USIMEC, autorização para proceder a aumento do seu
capital social. Publicado no D.O. de

o.o.
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13.11.80 .. :...
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127

127

133

85.349 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Autoriza o funcionamento
de curso de Formação de Professores da Parte de Formação Especial
do Currículo do Ensino de 2? grau
da Faculdade de Educação de
Sant'Ana do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no
D.a. de 13.11.80
.. .
134
85.350 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Autoriza o Banco Exterior de Espana S.A. a funcionar no
Pa~Publicado no D.O. de 13.11.80. 134
85.351 - Decreto de 11 de novembro
de 1980
Autoriza o Banco
Híepanc-Amertcano S.A. a funcionar no País. Publicado no D.O, de
85.352 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Altera localização de Organização Militar no Ministério do
Exército, e dá outras providências.
Publicado no Ir.O, de 13.11.80
85.353 - Decreto de 11 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade PÚblica, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL no Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 13.11.80
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85.354 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Inclui a Categoria Funclonal de Agente de Vigilância no Grupo - Outras Atividades de Nível
Médio. a que se refere a Lei n~ 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências. Publicado no
o.o. de 13.11.80....................
85.355 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da Fazenda e ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Crê 3.297.625.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 13.11.80 ..
85.356 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Abre ao subanexo Transferência a Estados, Distrito Federal
e Municípios o crédito suplementar
no valor de Crê 1.615.500.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 13.11.80
"
85.357 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 52.910.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13.11.80
..
85.358 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre a inclusão
de empregos em categorias funcionais dos Grupos Outras Atividades
de NfvelBuperfor e outras Atividades de Nível Médio, da Tabela Permanente da Universidade Federal
de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no D.a. de
13.11.80 '"
.
.
.
85.359 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação
total ou parcial ou instituição de
servidão administrativa e/ou de
passagem, em favor de Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS,
imóveis constituídos de terras e benfeitorias, que mencíona. Publicado
no D.a. de 13.11.80 ."
..
85.360 - Decreto de 12 de novembro
de 1980 - Declara de interesse social, para fins de desapropriação, o
imóvel rural denominado «Burro
Branco", situado no Município de
Campo Erê, no Estado de Santa Ca-
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tartna, compreendido na área prioritária para fins de reforma agrária,
de que tratam os Decretos ns s
69.411, de 22 de outubro de 1971,
78.422, de 15 de setembro de 1976, e
84.969, de 28 de julho de 1980. Publicado no D.a. de 13.11.80.
..

144

85.361 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Autoriza o funcionamento
do curso de Letras, licenciatura de
I? grau, da Faculdade de Formação
de Professores "de Jacobina, Estado
da Bahia. Publicado no D.a. de
18.11.80 .
.
..

146

85.362 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Autoriza o funcionamento
do curso de Letras, licenciatura plena, da Faculdade de Formação de
Professores de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Publicado no
D.a. de 18.11.80 ..
..

146

85.363 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Autoriza o funcionamento
do curso de Administração da Faculdade de Administração de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Publicado no D.a. de 18.n.80.....

147

85.364 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Abre a Encargos Financeiros da União o crédito suplementar no valor de Crê 4.900.000.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no
D.a. de 18.11.80 '"
85.365 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Retifica a relação nominal
anexa ao Decreto n? 61.794, de 24 de
novembro de 1967. Publicado no
o.o. de 19.11.80............

148

148

85.366 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Altera redação de dispositivo do Decreto n? 85.233, de 6 de outubro de 1980, que dispõe sobre o
Grupo - Atividades Específicas de
Controle Interno, e dá outras providências. Publicado no D.a. de
19.11.80

149

85.367 - Decreto de 17 de novembro
de 1980 - Determina a aplicação,
nos Territórios Federais, do Regulamento do ICM, vigorante no Distrito Federal. Publicado no D.a. de
19.11.80
..

150

85.368 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério do
Exército em favor do Estado-Maior

ÍNDICE

do Exército o crédito suplementar
no valor de Cr$ 235.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
o.o. de 19.11.80
150
85.369 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Concede à Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS, empresa vinculada ao Ministério das Comunicações, autorização
para promover o aumento do seu capital social. Publicado no D.a. de
19.11.80
151
85.370 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Promulga o Protocolo de
Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis. Publlcado
D.O. de 19.11.80
151
85.371 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Promulga o Tratado de
Amizade, Cooperação e Comércio
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Republica da Guíné-Bissau. Publicado
no D.O. de 19.11.80 e retificado no de
21.11.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
85.372 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Autoriza empresas de telecomunicações controladas pela
TEtEBRÁS a promoverem aumento
de capital. Publicado no D.a. de
19.11.80
153
85.373 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre ao Supremo Tribunal Federal o crédito suplementar
no 'valor de Crê 8.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 20.11.80
" 155
85.374 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre à Justiça Eleitoral,
em favor do Tribunal Superior Eleitoral e diversos Tribunais Regionais
Eleitorais, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 29.311.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 20.11.80
156
85:375 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre ao Orçamento da
União, em favor de diversos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário,
o crédito suplementar no valor de
Crê 18.528.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
20.11.80
157
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85.376 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre à Câmara dos Depu-

tados o crédito suplementar no valor
de Cr$ 260.550.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
20.11.80 .
.
.. .
157
85.377 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre à Justiça Federal de
1~ Instância o crédito suplementar
no valor de Crê 5.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 20.11.80
158
85.378 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê 2.600.000,00 para reforço
de dotações consignadas no. vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
~O.1~.80
"
15~
85.379 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes e ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
2.474.421.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 20.11.80 .. ' .
160
85.380 - Decreto de 18 de novembro
de 1980 - Concede à Companhia
Química do Recôncavo - C.Q.R.
autorização para proceder ao aumento do limite do seu Capital Social. Publicado no D,O, de 20.11.80.. 160
85.381 - Decreto de 19 de novembro
de 1980 - Abre ao Orçamento da
União, em favor da Justiça Federal
de 1 ~ Instância e de Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
o crédito suplementar no valor de
Crê 252.397.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
20.11.80
161
85.382 - Decreto de 19 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da Fazenda, em 'favor da Escola de Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr~
10.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
20.11.80
' 162
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85.383 ~ Decreto de 19 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da Paaenda o crédito suplementar no valar de Crê 134.391.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 20.11.80

'

'"

163

85.384 - Decreto de 20 de novembro
de 1980 - Abre aos Ministérios da
Saúde e do Trabalho o crédito suplementar no valor de Crê 50.889.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no

D.a.

de 20.11.80 " ... ..... .

163

85.385 - Decreto de 20 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre a inclusão
de empregos em categorias funcionais dos Grupos Artesanato, Servíços Auxiliares, Outras Atividades
de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, da
Tabela Permanente do Hospital das
Forças Armadas. Publicado no D.a.
de21.11.80
164
85.386 - Decreto de 24 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia de
Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro - CERJ, no Estado do Río
de Janeiro. Publicado no D.a. de
25.11.80
165
85.387 - Decreto de 24 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre a composlção, competência e funcionamento
do Conselho Interministerial do
Programa Grande Cereies, e dá outras providêncías. Publicado no
D.a. de 25.11.80
"
166
85.388 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Fixa os percentuais de
que trata o § 3? do artigo 15 da Lei
n? 5.821, de 10 de novembro de 1912,
e dá outras providências. Publicado
no D.a. de 26.11.80
"
85.389 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Supremo Tribunal Federal o crédito suplementar
no valor de Crê 8.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 26.11.80
'"

167

170

85.390 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre à Presidência da
República o crédito Suplementar no
valor de Cr$ 6.315.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 26.11.80
..........
171
85.391 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao subanexo Encargos Previdenciários da União o crédito suplementar no valor de Crê
3.021.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
26.11.80............................ 171
85.392 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 11.500.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
26.11.80............................ 172
85.393 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 157.300.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 26.11.80 e retificado no de
'. 173
28.11.80
'"
85.394 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Inclui na estrutura básica
da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil - PDP,
e dá outras providências. Publicado
no D.a. de 26.11.80 e retificado no
de 27.11.80
174
85.395 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$
8.835.252.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
26.11.80
85.396 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor de Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
558.715.000,00 para reforço de dota-
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ções consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
176
26.11.80 ..
85.397 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Crê 1.562.950.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.o. de 26.11.80 ..
. .... .. . .. 177
85.398 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar no valor de c-s
57.80S.000,00para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
26.11.80...
178
85.399 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crê 30.800,000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.o. de 26.11.80 .. . .. .... . .... .. ... 178
85.400 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior
do Trabalho e Tribunais Regionais
do Trabalho da 1~, 2~, 5~, 7~ e 9~ Regiões, o crédito suplementar no valor de Crê 13.035.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
179
26.11.80
'" .. .
85.401 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes O crédito suplementar
no valor de Crê 109.031.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
víaente Orçamento. Publicado no
D.a. de 26.11.80 .. ... ..... .... .. .... 179
85.402 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Autoriza a funcionar no
País o CENTROEANCO - Madrid,
Espana. Publicado no D.O. de
26.11.80

..

.

..

85.403 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Institui o Programa de
Combate à Peste Suína, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
26.11.80
.... ..... ..
85.404 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de

181
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terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, no Estado de Santa Catarina. Publicado no D.a. de 27.11.80... 183
85.405 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da subestação Piratininga da
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, no
Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no D.o. de 27.11.80...............
184
85.406 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
áreas de terra necessárias à implantação da Estação 'I'ransformadora
de Distribuição Granja Julieta, da
LIG HT - Serviços de Eletricidade
S.A., no Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 27.11.80
185
85.407 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Outorga a Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
disnível no rio da Várzea, no Município de Caraaínho, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.O.
de 27.11.80 . .. .
187
85.408 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à Implanteçâo da Estação de Banco Capacitares e Transformadora de Distribuição Novo Mundo, da LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., no Estado de São Paulo. Publicado no D.a.
de 27.11.80
188
Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Autoriza estrangeiros a
adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Munícípíos do Rio de Janeiro e Niterói
Estado do Rio de Janeiro e Fortaleza, Estado do Ceará. Publicado no
D.O. de 27.11.80

85.409 -

85.410 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre a criação de
empregos para Categorias Funcionais dos Grupos- Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior da Tabela Permanente da Su-
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pertntendência do Desenvolvimento
da Região Centro-Oeste, e dá outras
providências. Publicado no D.a. de
27.11.80...........

.

191

85.411 - Decreto de 25 de novembro
de 1980 - Acrescenta e altera dispositivos do Decreto n? 81.519, de 4 de
abril de 1978, que regulamentaa Lei
n? 6.511, de 19 de dezembro de 1977,
alterada pela Lei n? 6.842, de 3 de
novembro de 1980, que dispõe sobre
os 'Prêmios Literários Nacionais.
Publicado no

D.a. de 27.11.80..

191

85.412 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.017.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no

D.a. de 27.11.80
85.413 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
60.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O, de
27.11.80...
85.414 - Decreto de 26 de novembro
de 1980. Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional da Produção Mineral, o crédito suplementar no valor
de c-s 39.526.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orcamento. Publicado no D.a. de
27.11.80..........
85.415 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios o crédito suplementar no valor de Crê 147.700.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente Orcamento. Publicado no
nO.de27.11.~..

85.416 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor do Estado-Maior
do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 20.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 27.11.80 . ...
85.417 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério das

192

193

194

!94

195

Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crs 49.700.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no no. de 27.11.80
85.418 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Cr$ 586.000.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 27.11.80
85.419 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério das
Comunicações o crédito suplementar no valor de Crê 5.790.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 27.11.80
85.420 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério do
Trabalho o crédito suplementar no
valor de Crs 41.769.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 27.11.80
85.421 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre a liquidação
de compromissos contratados pelos
órgãos e entidades da Administracão Federal, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 28.11.80.
85.422 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Concede indulto, reduz
penas, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 28.11.80 .....
85.423 - Decreto de 2C de novembro
de 1980·- Fixa o valor do soldo de
Coronel PM das Polícias Militares
dos Territórios Federais do Amapá,
de Rondônia e de Roraima. Publicado no D.O. de 28.11.80 . .. .. .
85.424 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Regula os valores da indenização de Representação dos
policiais-militares das Policias Militares dos Territórios Federais do
Amapá, de Rondônia e de Roraima,
e dá outras providências. Publicado
no D.a. de 28.11.80 "
85.425 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
34.908.000,00 para reforço de dota-
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cões consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
28.11.80 ..
85.426 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor do Estado-Maior
do Exército, o crédito suplementar
no valor de Crê 71.390.000,00 para
reforço de dotações 'consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.o. de 28.11.80 ...
85.427 - Decreto de 26 de novembro
de 1980 -Abre ao Ministério do
Exército em favor do Estado-Maior
do Exército o crédito suplementar
no valor de Cr$ 900.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 28.11.80
"
85.428 - Decreto de 27 de novembro
de 1980 - Altera a denominação do
Centro de Informações de Seguranca da Aeronáutica, e dá outras providências. Publicado no D.a. de
28.11.80
85.429 - Decreto de 27 de novembro
de 1980. Dispõe sobre o Quadro de
Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA), e dá outras providências. Publicado no D.a. de 28.11.80.
[;5.430 - Decreto de I? de dezembro de
1980 - Dá nova redação a dispositivos do Decreto n? 83.527, de 30 de
maio de 1979, que regulamenta a Lei
n? 6.592, de 17 de novembro de 1978,
que concede amparo aos excombatentes julgados incapazes definitivamente para o serviço militar.
Publicado no D.a. de 2.12:80.
85.431 - Decreto de I? de dezembro
1980 - Dispõe sobre o Programa
Expansão e Melhoria do Ensino
PREMEN. Publicado no D.a.
2.12.80
.
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85.432 - Decreto de 2 de dezembro de
1980 - Dispõe sobre a criação de
empregos na Tabela Permanente da
Superintendência da Borracha, em
Categorias Funcionais dos Grupos
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras
Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 3.12.80.
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85.433 - Decreto de 2 de dezembro de
1980 - Dispõe sobre a inclusão de
empregos em Categorias Funcionais
dos Grupos Serviços Auxiliares e
Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, da Tabela Permanente do
Ministério da Indústria e do Comércio. e dá outras providências. Publicado no D.a. de 3.12.80.

218
85.434 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Dispõe sobre a inclusão de emprego na Tabela Permanente da Universidade Federal do Rio Grande do
Narte, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 3.12.80
218
84.435 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Concede à FORJAS ACESITA
S.A. autorização para proceder a aumento do seu capital social. Publicado no D.Q. de 4.12.80
219
85.436 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Abre ao Ministério da Saúde o
crédito suplementar no valor de Crê
261.400.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
4.12.80
.
220
85.437 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crê 10.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 4.12.80
. 220
85.438 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Abre ao Ministério do Exército
em favor do Estado-Maior do Exército e do Território Federal de Fernando de Noronha o crédito suplemen-tar no valor de Cr$
214.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
4.12.80
.
221
85.439 - Decreto de 2 de dezembro de
1980 -Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades
Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Crê 89.256.000,00,para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 4.12.80 .
.
.
85.440 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Abre ao Ministério das Rela-
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ções Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 54.633.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orcamento. Publicado no
D.O. de 4.12.80

.

85.441 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Aprova novo Estatuto da Empresa Pública Casa da Moeda do
Brasil - CMB, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 4.12.80 ...
85.442 - Decreto de 2 de dezembro de
1980 - Outorga concessão à Televisão Cachoeira do Sul Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Cachoeira do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no
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D.a. de 4.12.80
.
224
85.443 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Autoriza o aumento do Capital
Social da Empresa Brasileira de
Planejamento de Transportes
GEIPüT. Publicado no D.O, de
4.12.80
.
. 225
85.444 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Inclui item no artigo 1? e modifica a redação do § 2? do 'artigo 2? do
Decreto n? 75.539, de 26 de março de
1975, alterado pelos de ns s 82.780, de
1? de dezembro de 1978 e n? 83.084,
de 24 de janeiro de 1979, que regulamenta a concessão de gratificação
pelo exercício em determinadas zonas ou locais, nos casos que especifica. Publicado no D.O, de 4.12.80.
225
85.445 - Decreto de 2 de dezembro de
1980. Outorga concessão à Rádio Rio
Balsas Ltda., para estabelecer uma
estação de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional, na
cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Publicado no D.a. de 4.12.80 .. 226
85.446 - Decreto de 3 de dezembro de
1980. Abre ao Ministério dos Transportes o crédito suplementar no valor de Crê 215.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
4.12.80
.
227
85.447 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
833.000.000,00 para reforço de dotação: consignada no vigente Orçamento. Publicado noD.a. de5.12.80 .....

228

85.448 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de
Polícia Federal, o crédito suplementar no valor de Crê 40.000.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 5.~2.80
. 228
85.449 - Decreto de 4 de dezembro de
1980- Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Ors 16.442.000,00
para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. Publicado no
229
D.O. de5.12.8ü
.
85.450 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Aprova o Regulamento para
a cobrança e fiscalização do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qual~
quer Natureza. Publicado no D.a.
230
de5.12.80 ...
85.451 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Altera o Anexo do Decreto
ri? 77.475, de 23 de abril de 1976, para incluir o Estado-Maior das Forças Armadas. Publicado no D.Q, de
5.12.80
230
85.452 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Altera dispositivos do Regulamento para os Quadros Complementares de Oficiais da Marinha,
aprovado pelo Decreto n? 74.467, de
28 de agosto de 1974. Publicado no
D.a. de5.12.8ü.
.
. 231
85.453 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Exclui cargo que indica, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha.
Publicado noD.O. de 5.12.80 ..
232
85.454 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Exclui cargo que indica, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha.
Publicado noD.O. de 5.12.80 ....

232

85.455 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Exclui cargo que indica, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha.
PublicadonoD.a. de5.12.80.
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85.456 - Decreto de 4 de dezembro de
1980 - Aprova o Estatuto da Nuclebrás Construtora de Centrais Nucleares S.A. - NUCaN. Publicado
noD.a. de5.12.80 ...
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85.457 - Decreto de 5 de dezembro de
1980 - Declara luto oficial. PublicadonoD.a. de9.12.80 ....
85.458 - Decreto de 9 de dezembro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 104.335.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
10.12.80 . . . .... . ... .... .
85.459 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério da Fa·
zenda, em favor da Secretaria Geral,
o crédito suplementar no valor de
Crê 44.592.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orça·
mente. Publicado no D.a. de
11.12.80 .....
85.460 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Torna pública a denúncia,
pelos Estados Unidos da América,
da "Convenção Fixando a Condição
dos Cidadãos Naturalizados que Re·
novam a sua Residência no País de
Origem», concluída no Rio de Janeiro a 13 de agosto de 1906. Publicado
noD.a. de 11.12.80. . ..
85.461 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Dispõe sobre a execução do
Décimo-Sétimo Protocolo 'Adicional
do Ajuste de Complementação n? 18,
sobre produtos da indústria fotográfica, concluído entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai. PublicadonoD.O. de 11.12.80
:
85.462 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Autoriza o aumento-do Capítal Social da Centrais Elétricas de
Roraima S/A - CER. Publicado no
o.o. de 11.12.80.
85.463 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Cria no Estado da Bahia, no
Município de UNA, a Reserva Biológica de UNA, com os limites que
especifica, e dá outras providências.
PublicadonoD.a. de 11.12.80
85.464 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Dispensa a licitação para
alienação das terras devolutas da
União que menciona, e dá outras
providências. Publicado no D.a. de
11.12.80 ... . . ....
85.465 - Decreto de 10 de dezembro de
19S0 - Autoriza, até 31 de dezembro
de 1981, o aproveitamento dos navios
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estrangeiros na cabotagem nacional.
Publicado no Ir.O, de 11.12.80.
243
85.466 - Decreto de 10 de dezembro
de 1980 - Autoriza estrangeiros a
adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói,
Estado do Rio de Janeiro e Salvador, Estado da Bahia. Publicado no
Ir.O, de 11.12.80
244
SÕ.4e7 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Fixa o preço mínimo básico,
para financiamentos ou aquisição de
trigo mourisco ou sarraceno (F agopyrunn esculentum Moench). Pu·
blicado no D.a. de 12.12.80
245
85.4C8 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servídêo
adminstrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de J aneíro CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no Ir.O, de 12.12.80.
247
85.4C9 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, no Estado do Rio de Ja·
neíro. Publicado no D.a. de 12.12.80. 249
85.470 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de constituicão de servidão administrativa, fáixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de J aneíro - CERJ, no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.a. de 12.12.80. 250
85.471 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Dispõe sobre a contratação
de operações de crédito interno por
órgãos e entidades da Administração Federal. e dá outras providências. Publicado no D.a. de 12.12.80 .. 251
85.472 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao Supremo Tribunal
Federal e à Justiça Federal de 1~
Instância, o crédito suplementar no
valor de Crê 2.700.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O,
de 12.12.80
.. ...... ..

254

XVIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

85.473 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao Senado Federal, em
favor do Senado Federal e Centro
Gráfico o crédito suplementar no valor de Crê 127.100.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 12.12.00
255
85.474 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios o crédito suplementar
no valor de Crê 243.300.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado na
D.a. de 12.12.80
255
85.475 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre à Justiça do Trabalho e
à Presidência da República o Crédito suplementar no valor de Crê
4.550.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de 12.12.80 .
256
85.476 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 337.789.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.12.80
.
257
85.477 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre aos Ministérios da
Agricultura e do Interior em favor
de diversas unidades o crédito suplementar no valor de Cr$
12.100.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orcamenta. Publicado no D.a. de
12.12.80 ..
258
85.478 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao subanexo Encargos
Financeiros da União o crédito suplementar no valor de Or
4.08(;.107.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento: Publicado no D.a. de
12.12.80
258
85.479 - Decreto de 10 de dezembro de
1900 - Abre ao Ministério a Sade o
credito suplementar no valor de Crê
19.53C.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.12.80
~
259
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Decreto de 10 de dezembro de
1980 --- Abre ao Ministério da Fazenda e ao suba nexo Encargos Previdenciários da União o crédito su-

85.4W -

plementar no valor de Cr$
909.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.12.80 ...
85.481 - Decreto de 10 de dezembro de
19S0 - Abre ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Imprensa N acional o crédito suplementar no valor de Crê eO.900.000,OO para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12.12.80
85.482 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério da Fazenda e aos subanexos Encargos Gerais da União e Encargos Financeiros da União o crédito suplementar
no valor de Crê 2.077.449.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
o.o. de 12.12.80

260

261

261

85.403 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no valor de Crê 317.500.000,00 para reforco de dotações consignadas no vigente Orcamentc. Publicado no D.a.
~12.12.80......

~2

85.404 - Decreto de 10 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entídade's Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$
15C.OOO.OOO,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 12.12.80.
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85.485 - Decreto de 10 de dezembro de
19~jO ~ Abre ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de Crê 395.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 12.12.80
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05.486 ~ Decreto de 11 de dezembro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento ~ Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República o crédito suplementar no valor de
Crê 105.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
12.12.80
..
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85.487 - Decreto de 11 de dezembro de
1980 - Dispõe sobre a carreira do

magistério nas instituições federais
autárquicas, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 12.12.80.. 265

15.12.80 .. ..... .

275

276

278

85.491 --:- Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Reajusta os valores das gra-

tificações que menciona, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
16.12.80 .. . . ..... ..
85.492 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza a elevação do Capi-

tal Social da Fertilizantes Fusfatados S.A. - FOSFÉRTIL. Publicado
no D.O. de 16.12.80 .. .... . ... . .. ....
85.493 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Altera o Decreto n? 55.202,
de 11 de dezembro de 1964, que defíne o filme brasileiro, com as modifi·
cações que lhe foram introduzidas.
pelo Decreto n? 69.161. de 2 de dezembro de 1971. Publicado -no D.O.
de 17.12.80
85.494 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 3.957.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publícado no D.O. de
17.12;80

_........
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284

85.496 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre à Presidência da Repú-

286

Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
60.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O; de 17.12.80.
85.501 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre aos subanexos Encargos Gerais da União e Encargos Previdenciários da União o crédito suplementar no valor de Cr$
2.096.750.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
17.12:80 . . . . . . . . . .
85.502 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza a Centrais Elétri-

286

287

288

288

289

cas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE. a proceder aumento
de Capital. Publicado no D.O. de

blica o crédito suplementar no valor
de Crê 81.100.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
.

rências a: Estados, Distrito Federal
e Municípios o crédito suplementar
no valor de Cr$ 37.300.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 17.12.80
85.498 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de Crê 50.000.000.00 para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 17.12.80
85.499 - Decreto de 15 de dezem bro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crê
48.900.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de
17.12.80..
85.500 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre ao subanexo Fundo

85.495 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre à Presidência da Repú-

17.12.80..

17.12.80....
85.497 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Abre ao subanexo Transfe-

85.488 - Decreto de 11 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério das Rela-

ções Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 24.570.000,00 para reforço de dotações consig-nadas
no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12.12.80 ... . .. . .... .
85.489 - Decreto de 12 de dezembro de
1980 - Assegura a garantia de preços mínimos para financiamento ou
aquisição de suíno vivo. Publicado
no D.O. de 15.12.80 . .
85.490 - Decreto de 12 de dezembro de
1980 - Fixa os efetivos do Exército
para 1981. Publicado no D.O. de

blica o crédito suplementar no valor
de Crê 43.000.000.00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de

17.12.80...
85.503 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza a Petrobrás Mine285

ração S.A. - PETROMISA, a proceder ao aumento do limite de seu
Capital Social. Publicado no D.O.
de 17.12.80

290

291

xx

ATOS DO PODER EXECUTIVO

85.504 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza o aumento do Capital Social da empresa que menciona.
Publicado noD.Q. de 17.12.80.
291
85.505 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza o aumento do Capital Social da empresa que menciona.
- Publicado noD.Q. de 17.12.80 .... 292
85.506 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza o aumento do capital social do Serviço de Navegação
da Bacia do Prata S/A - SNBP
Publicado no Ir.O; de 17.12.80.
292
85.507 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza empresas de telecomunicações controladas pela TELE·
BRÁS a promoverem aumento de
capital. Publicado no D.a. de
17.12.80.....
.
293
85.508 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Autoriza a transferência direta, para a Rádio Difusora Doas
Novas Ltda., da concessão deferida
à Petrópolis Rádio Difusora S.A.
para executar serviço de radíodífusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no D.a. de 17.12.80...
.
296
85.509 - Decreto de 15 de dezembro de
1980 - Altera dispositivos do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER). Publicado no
D.O. de 17.12.80
296
85.510 - Decreto de 16 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério da Saúde
o crédito suplementar no valor de
Crê 243.853.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Oro
camento. Publicado no D.a. de
17.12.80
297
85.511 - Decreto de 16 de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor
de Crê 1.111.100.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
17.12.80
298
85.512 - Decreto de 16 de dezembro de'
1980 - Abre ao Ministério dos
Transportes e ao Fundo N acionaI de
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
6.782.070.000,00 para reforço de do-

taçõee consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de
17.12:80 . . ..
.
_
299
85.513 - Decreto de 1E: de dezembro de
1980 - Abre ao Fundo Nacional rJ.e
Desenvolvimento e a Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios o crédito suplementar no
valor de Crê 878.653.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de17.12.80
300
85.514 - Decreto de 1E: de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de Crê
350.000.000,00 para o fim que especifica. Publicado no D.a. de 17.12.80.
300
85.515 - Decreto de 1e de dezembro de
1980 - Abre à Justiça do Trabalho
em favor do Tribunal Superior do
Trabalho e Tribunal Regional do
Trabalho da 7~ Região, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.250.000,00, para reforço de dotacões consignadas no vigente Orçamente. Publicado no D.a. de
17.12.80
301
85.51C - Decreto de 1E: de dezembro de
1900 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Crê 101.300.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orcamento. Publicado no D.O.
de17.12.80.................
302
85.517 - Decreto de 16 de dezembro de
1980 - Abre ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de CrS 70.000.000,00 para reforco de dotacão consignada no
vigente - Orçamento. Publicado no
D.O. de 17.12.80
302
85.518 - Decreto de 1(; de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 50.000.000,00 para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17.12.80..
303
85.519 - Decreto e"ie de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do
Exército o crédito suplementar no
valor de Crê 248.COO.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 17.12.80
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85.520 - Decreto de 1(; de dezembro de
1980 - Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria-Geral, o
crédito suplementar no valor de Crê
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1::'.10.80..........
05.208 - Decreto de 29 de setembro de
1980 -Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servi.
dão administrativa, faixa variável
de terra destinada à passagem de linha de transmissão da LIG HT Serviços de Eletricidade S.A., no
Estado de São Paulo. Publicado no
o.o. de 1::'.10.80............
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85.209 - Decreto 29 de setembro de
1980 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, área de
terra necessária à ampliação da subestação de Laranjeiras da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 1.10.80
85.210 - Decreto de 29 de setembro de
1980 - Altera o Decreto n? 84.832,
de 24 de junho de 1980, que dispensa
a licitação para alienação de glebas
destinadas ao reassentemento de colonos localizados na Reserva Indígena de Parabubure, Estado de Mato
Grosso. Publicado no D.a. de
1:'.10.80.
85.211 - Decreto de 29 de setembro de
1980 - Altera a escolaridade para
ingresso na Categoria Funcional de
Agente Administrativo, do Grupo
Serviços Auxiliares. Publicado no
o.o. de 1?10.80.
f,5.212 - Decreto de 29 de setembro de
1%0 - Cassa a concessão outorgada
à Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda.
para estabelecer, na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do
Sul, uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical. Publicado no
D.O. de 1~ .10.80
1:;5.213 - Decreto de 29 de setembro de
1980 - Outorga concessão à NassauEditora, Rádio e Televisão Ltda.,
para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo. Publicado no
o.o. de 1::'.10.80....
85.214 - Decreto de 30 de setembro de
1980 - Dispensa a licitação na alíenação de terras devolutas da União,
que menciona, e dá outras providências. Publicado noD.O. de 1?10.80 ..
S5.215 - Decreto de 30 de setembro de
1980 - Dispensa de licitação na alienação de Terras públicas que -menciona, e dá outras providências. Publicado no D.Ô. de 1? .10.80 ..... '"
05.21C - Decreto de 30 de setembro de
1980 - Abre ao Orçamento da União,
em favor de diversos Órgãos, o crédito suplementar no valor de Crg
401.702.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 2:10.80.
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I - DECRETOS

DECRETO N? 85.223, DE I? DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de Crs 3.436.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIr, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 8.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Crs
3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. Q. de 2.10.80
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DECRETO N? 85.224, DE I? DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 78[;.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 8.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde em favor do Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição-INAN, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 788.000.000,00 (setecentos e oitenta e oito milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 2.10.80.

DECRETO N? 85.225, DE I? DE OUTUBRO DE 1980.
Abre ao Ministério do Interior em favor da Secretaria Geral e da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$
1.639.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da
Secretaria Geral e da Secretaria -Ger al - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 1.639.000.000,00 I um bilhão, seiscentos e trinta e nove milhões de cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Mário David Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 2.10.80
DECRETO N? 85.226, DE I? DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da Secretaria Geral o crédito euolemental' no vetor de CrS 560.000.000,00 para
reforço de âoteçõee consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da
Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crê 560.000.000,00
(quinhentos e sessenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto,
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Angelo Amaury Stábile
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 2.10.80
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DECRETO N? 85.227, DE 1? DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 472.100.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item In, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 7?, da Lei n" 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédi·
to suplementar no valor de Cr$ 472.100.000,00 (quatrocentos e setenta e
dois milhões e cem mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo n deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 1? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
João Clemente Baena Soares
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 2.10.80.

DECRETO N? 85.228, DE 1? DE OUTUBRO DE 1980
Reabre ao Ministério da Educação e
Cultura em favor da Secretaria de Ensino
de Primeiro e Segundo Graus o crédito especial no valor de Cr$ 350.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 9? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica reaberto, sob a forma anexa a este Decreto, ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria de Ensino de
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Primeiro e Segundo Graus, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1979, no valor de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), o
crédito especial autorizado pela Lei n? 6.713, de 5 de novembro de 1979
e aberto pelo Decreto n? 84.255, de 3 de dezembro de 1979.
Art. 2? O crédito especial ora reaberto se destina a atender despesas com auxílios às Secretarias de Educação e Cultura dos Territórios
Federais.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
João Guilherme de Aragão
Delfim Netto
O anexo mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 2.10.80.

DECRETO N? 85.229, DE I? DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 443.470.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Saúde e do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$ 443.470.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e quatrocentos e setenta mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários' à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Murillo Macêdo
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 2.10.80
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DECRETO N? 85.230, DE 2 DE OUTUBRO 1980
Revoga o artigo 94 do Decreto n''
73.140, de 9 de novembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o artigo 94 do Decreto n? 73.140, de 9 de novembro de 1973, que regulamenta as licitações e os contratos, relativos
a obras e serviços de engenharia. e dá outras providências.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 2 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel
DECRETO N? 85.231, DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Altera dispositivos do Decreto n:'
72.021, de 28 de março de 1973, que discrimina os crgãos cujos cargos, funções ou
atividades, desempenhadas nas condições
da Lei de Retribuição no Exterior, se consideram permanentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e de acordo com o artigo 5? do Decreto n? 71.733, de 18 de janeiro de 1973,
DECRETA:
Art. I? O inciso I do artigo I? do Decreto n? 72.021, de 28 de março de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? .
! - Ministério da Marinha
a) Comissão Naval Brasileira em Washington;
b) Comissão Naval Brasileira na Europa;
c) Organização Marítima Consultiva Intergovernamental;
d) Assessoria Brasileira do Coordenador da Área Maritima
do Atlântico, quando no exterior; e
e) Secretaria da Rede Naval Interamericana de Telecomunica ções..
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Maximiano Fonseca

ATOS DO PODER EXECUTIVO

7

DECRETO N? 85.232, DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a aplicação do Decretolei n:' 1.798, de 24 de julho de 1980, por entidades da Administração Indireta e fundações supervisionadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei n? 1.798, de 24 de julho de 1980,
DECRETA:
Art. I? Na aplicação das disposições do Decreto-lei n? 1.798, de 24
de julho de 1980, as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações sob supervisão ministerial, autarquias de regime especial e
quaisquer outras entidades governamentais federais, cujo regime de remuneracão de pessoal não obedeça integralmente ao disposto na Lei n?
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e legislação complementar, observarão as normas deste Decreto.
Parágrafo único Estão abrangidas pelo disposto no caput deste
artigo as empresas estatais a que se refere o artigo 2? do Decreto n?
84.128, de 29 de outubro de 1979, cujas atividades de pessoal não sejam
coordenadas pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC), de que trata o Decreto n? 67.326, de 5 de outubro de 1970, e legislação posterior.
Art. 2? Para os efeitos do art. 3? do Decreto-lei n? 1.798, de 1980,
será considerado excesso, assegurado ao empregado como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, e a ser absorvido em futuros reajustes ou aumentos, a diferença a maior verificada entre a importância
de Cr$ 195.312,00 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e doze cruzeiros), percebida pelo Presidente da República no mês de julho de 1980, a
título de subsídio e representação, e aquela equivalente a 1/12 (um doze
avos) da remuneração pecuniária anual global, assim considerado o total percebido pelo empregado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao da primeira correção automática salárial (Lei n? 6.708179)
posterior ao mês de julho de 1980.
Art. 3? No cálculo da remuneração pecuniária anual global será
observado o seguinte:
I - computar-se-ão , em valores brutos, além dos salários-base,
quaisquer parcelas de natureza retributiva, independentemente da forma ou designação, como comissões, prêmios, adicionais, percentagens e
gratificações, inclusive de participação nos lucros;
H - excluír-se-ão o salário-família assegurado por lei, a gratificação de Natal (13?salário-Lein? 4.090/62) e, ainda, as diárias para reem-
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bolso de despesas efetuadas em serviço fora da sede, a ajuda de custo
em razão de mudança de sede, o adicional por tempo de serviço e a retribuição pela participação em órgãos de deliberação coletiva;
IH - não serão considerados os depósitos feitos em nome do empregado no FGTS e no PIS-PASEP, a conversão de férias ou de
licença-prêmio em pecúnia, nem parcelas indenizatórias pagas sem caráter de habitualidade.
Parágrafo único Quando se tratar de servidor requisitado, a entidade requisitante considerará, para efeitos do pagamento de remuneração ou complementação salarial, o montante e a natureza das parcelas
pagas pelo órgão ou entidade de origem, hem como quaisquer outros da
Administração Federal, durante o período considerado.
Art. 4? Sem prejuízo do pagamento, até completa absorção, do
eventual excesso a que se refere o caput do artigo 2? deste Decreto, e
respeitado o disposto no artigo anterior, a remuneração resultante da
correção automática e dos aumentos previstos na Lei n? 6.708, de 30 de
outubro de 1979, não excederá o limite mensal estabelecido pelo
Decreto-lei n? 1.798, de 1980, observado o seguinte:
I - em cada período de 12 (doze) meses consecutivos, contado o
primeiro a partir do mês da correção salarial imediatamente posterior a
julho de 1980, nenhum servidor terá remuneração global superior a 12
(doze) vezes a importância fixada para o Presidente da República, a
título de subsídio e representação, vigente no mês da referida correção
salarial;
II - se, antes de completado cada período de 12 (doze) meses a
que se refere o item I deste artigo, os valores do subsídio e da representação do Presidente da República forem reajustados, será reiniciada, a partir do mês em que ocorrer a primeira correção salarial concomitante ou posterior à data de vigência dos novos valores de subsídio e
representação, a contagem de novo período anual para efeito do limite
de remuneração do servidor.
Art. 5? Enquanto o Conselho Nacional de Política Salarial não
aprovar a revisão dos planos de cargos e salários, bem como dos planos de benefícios e vantagens, de que trata o item I do artigo 5? do
Decreto-lei n? 1.798, de 1980, continuarão vigorando inalteradas, em cada entidade, as normas vigentes em 25 de julho de 1980, derrogadas
apenas no que contrariarem o limite de remuneração mensal estabeleci·
do nos termos do referido Decreto-lei.

Art. 6? Para efeitos da revisão a que se refere o artigo anterior,
cada entidade mencionada no artigo I? deste Decreto remeterá ao Conselho Nacional de Política Salarial, por intermédio do Ministro de Estado a que esteja vinculada:
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I - até 30 de outubro de 1980, proposta preliminar e sintética da
adequação da respectiva política de remuneração de pessoal às disposições do Decreto-lei n? 1.798, de 1980, relatando, ainda, as providências
já adotadas para a sua observância, consoante disposto no presente Decreto;
II - de I? de janeiro a 31 de julho de 1981, proposta definitiva e
analítica, consubstanciada em projeto de revisão global dos respectivos
planos de cargos e salários e de benefícios e vantagens, respeitado o
previsto no parágrafo seguinte.
Parágrafo único O Conselho Nacional de Política Salarial escalonará os prazos de apresentação das propostas definitivas por grupos de
entidades, consoante o grau de complexidade dos planos em vigor e
seus quantitativos de pessoal, bem como transmitirá; em cada caso, a
orientação técnica a ser observada na reformulação dos planos, segundo diretrizes básicas estabelecidas pelo Presidente da República.
Art. 7? Na apreciação dos novos planos, o Conselho Nacional de
Política Salarial observará, dentre outras, as seguintes diretrizes:
I - nenhum órgão ou entidade poderá pagar a seus empregados
mais de 14 (quatorze) salários por ano, nestes incluída a gratificação de
Natal (Lei n? 4.090/62), devendo ser incorporados, na composição dos
respectivos salários, quaisquer outros valores pagos com habitualidade
e excedentes daquele limite;
II - o adicional por tempo de serviço corresponderá a 1 % (um por
cento) do salário-base por ano de efetivo exercício, até o limite de 35
(trinta e cinco), qualquer que seja a periodicidade estabelecida para sua
concessão;
lU - não serão assegurados quaisquer benefícios e vantagens inexistentes nos planos vigentes em 25 de julho de 1980, salvo prévia e expressa autorização do Presidente da República, mediante proposta do
Conselho Nacional de Política Salarial.
§ I? Aprovados pelo Conselho N acionai de Política Salarial o plano
de cargos e salários, bem como o plano de benefícios e vantagens de cada entidade, somente em caráter excepcional, plenamente justificável, e
a critério do Presidente da República, poderão ser alterados em prazo
inferior a 3 (três) anos, a contar da data de início de sua vigência.
§ 2? Os planos de benefícios e vantagens não pecuniárias só serão
revistos pelo Conselho Nacional de Política Salarial após avaliação, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, dos planos
de benefícios assistenciais e demais encargos previstos no item II do
artigo 5? do Decreto-lei n? 1.798, de 1980.
Art. 8? O Ministro do Trabalho adotará, de ofício, a providência
prevista no parágrafo único do artigo 623 da Consolidação das Leis do
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Trabalho, com relação a acordos ou convenções coletivas que contrariem as disposições do Decreto-lei n? 1.798, de 1980, e deste Regulamento.
Parágrafo único A Secretaria de Relações do Trabalho e as Delegacias Regionais do Trabalho, para os efeitos previstos nos artigos
614 e 615 da Consolidação das Leis do Trabalho, não registrarão as convenções ou os acordos coletivos que contenham disposições contrárias
às normas do presente Decreto.
Art. 9? O Conselho Nacional de Política Salarial poderá expedir
normas complementares para fiel execução do disposto neste Decreto e

esclarecerá as dúvidas porventura suscitadas.
Art. 10. Respeitado o previsto no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.798,
de 1980, a remuneração dos dirigentes das entidades mencionadas no
artigo I? deste Decreto continuará a obedecer às diretrizes aprovadas
no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico, na forma do
Decreto n? 84,128, de 29 de outubro de 1979.
Art. 11 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto

DECRETO N? 85.233, DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o Grupo-Atividades Especificas de Controle Incemo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atr.ibuições que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 4? e 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,

DE C RETA:
Art. I? É criado o Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno, designado pelo Código CI-1800, compreendendo atividades de
nível superior e de níveis de 2? e I? graus de ensino, referentes a estudos, projetos e execução de trabalhos específicos de Controle Interno
no Serviço Público Federal.
Art. 2?
O Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno é
constituído pelas Categorias Funcionais a seguir indicadas:
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- Código CI-1801 - Técnico de Controle Inter no-n íval superior.
- Código Cl-1802 - Assistente de Controle Interno - nível
de ensino de 2? grau; e
- Código CI-180S - Auxiliar de Controle Interno-nível de
ensino de I? grau.
Art. 3?
As Categorias Funcionais previstas no artigo anterior
distribuir-se-ão, de conformidade com o disposto no artigo 5? da Lei n?
5.645, de 10 de dezembro de 1970, por classes com as seguintes características:
I " Técnico de Controle Interno:
Classe «C» - Atividades de planejamento, supervisão, coordenação,
controle e execução em grau de maior complexidade, relativas ao acompanhamento dos programas de trabalho do Governo e à administração
orçamentária, financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo a avaliação dos resultados alcançados, bem como a análise,
registro e perícia contábeis de documentos, demonstrações contábeis,
balancetes e balanços, visando ao Controle Interno da administração
pública federal direta e indireta, para cujo desempenho são exigidos diploma de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente e
aprovação em curso de treinamento específico da área de Controle Interno.
Classe «B» " Atividades de supervisão, coordenação, orientação,
controle e execução em grau de maior complexidade, -relativas ao acompanhamento dos programas de trabalho do Governo e à administração
orçamentária, financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo a avaliação dos resultados alcançados, bem como a análise,
registro e perícia contábeis de documentos, demonstrações contábeis,
balancetes e balanços, visando ao Controle Interno da administração
pública federal direta e indireta, para cujo desempenho são exigidas as
qualificações previstas para a classe «C».
Classe «A» - Atividades de coordenação, orientação, controle e execução especializada, relativas ao acompanhamento dos programas de
trabalho do Governo e à administração orçamentária, financeira e patrimonial, contabiliadde e auditoria, compreendendo a avaliação dos resultados alcançados, bem como a análise, registro e perícia contábeis
de documentos, demonstrações contábeis, balancetes e balanços, visando ao Controle Interno da administração pública federal direta e indireta, para cujo desempenho são exigidos as qualificações previstas para a
classe «C».
II - Assistente de Controle Interno:
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Classe «C» - Atividades de planejamento, supervisão, coordenação,
orientação, controle e execução de média complexidade, relativas ao
apoio à Categoria Funcional de Técnico de Controle Interno, para cujo
desempenho são exigidos certificado de conclusão do ensino de 2? grau
ou equivalente e aprovação em curso de treinamento específico da área
de Controle Interno.
Classe «B» - Atividades de orientação, controle e execução de média complexidade, relativas ao apoio à Categoria Funcional de Técnico
de Controle Interno, para cujo desempenho são exigidas as qualificações previstas para a classe «Cu.
Classe «A» - Atividades de controle e execução de média complexidade, relativas ao apoio à Categoria Funcional de Técnico de Controle
Interno, para cujo desempenho são exigidas as qualificações previstas
para a classe nC).
In - Auxiliar de Controle Interno:
Classe «C» ~ Atividades de orientação, controle e execução de natureza pouco repetitiva, em grau auxiliar realizadas sob supervisão, com
vistas ao apoio às Categorias Funcionais de Técnico de Controle Interno e Assistente de Controle Interno, para cujo desempenho são exigidos certificado de conclusão do ensino de I? grau ou equivalente e
aprovação em curso de treinamento específico da área de Controle Interno.
Classe «B. - Atividades de controle e execução de natureza pouco
repetitiva, em grau auxiliar, realizadas sob supervisão, com vistas ao
apoio às Categorias Funcionais de Técnico de Controle Interno e Assistente de Controle Interno para cujo desempenho são exigidas as qualificações previstas para a classe nC».
Classe nA» - Atividades de execução de natureza pouco repetitiva,
em grau auxiliar, realizadas sob supervisão, com vistas ao apoio às Categorias Funcionais de Técnico de Controle Interno e Assistente de
Controle Interno, para cujo desempenho são exigidas as qualificações
previstas para a classe nC».
Art. 4? ~ Para o cumprimento do disposto no artigo7? do Decreto
n? 70.320, de 23 de março de 1972, a Secretaria-Central de Controle Interno submeterá ao Õrgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - DASP, minuta das especificações de classe das
respectivas Categorias Funcionais.
Art. 5?
O Grupo ocupacional a que se refere este Decreto
destina-se a atender às necessidades da administração pública federal
no tocante às atividades de controle interno e a dar suporte às atividades de controle externo, exercidas pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do Tribunal de Contas da União.
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Parágrafo único As atividades de profissões regulamentadas somente poderão ser exercidas por Técnico de Controle Interno ou Assistente de Controle Interno que possua a habilitação correspondente e o
competente registro na respectiva entidade de fiscalização do exercício
profissional.
Art. 6? A implantação do Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno será efetivada nos órgãos integrantes do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, do Poder Executivo, após a observância das seguintes exigências:
I - levantamento das respectivas necessidades de pessoal na área
de Controle Interno, visando a fixar a lotação das Categorias Funcionais que compõem o referido Grupo; e
11 . comprovação da existência de recursos adequados, para custeio
das despesas decorrentes.
Parágrafo único O Órgão Central do Sistema de Pessoal - DASP
fixará a lotação das classes, mediante proposta do respectivo órgão de
pessoal, observado o disposto no Decreto n? 80.602, de 24 de outubro de
1977.
Art. 7? A_primeira composição das Categorias Funcionais a que
alude este Decreto far-se-á de acordo com os seguintes critérios:
I - com a inclusão de servidores, ocupantes de cargos efetivos ou
empregos permanentes da sistemática de classificação de cargos da Lei
n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, lotados ou em exercício em 31 de
dezembro de 1979, e que nesta situação permaneçam na data da publicação deste Decreto, nas Secretarias de Controle Interno e Órgãos equivalentes dos Ministérios Militares e da Presidência -da República, desde que seus ocupantes possuam o grau de escolaridade exigido para cada caso e logrem aprovação em processo seletivo específico;
II - poderão ser reservadas até 50% (cinqüenta por cento] das vagas restantes para reclassificação dos atuais ocupantes de cargos efetivos ou" empregos permanentes de Contador, Auditor e Técnico de Contabilidade, de Quadros ou Tabelas Permanentes dos Ministérios e órgãos integrantes da Presidência da República que, embora não estejam
lotados nas Secretarias de Controle Interno ou órgãos equivalentes na
data da publicação deste Decreto, possuam o grau de escolaridade exigido e se habilitem em processo seletivo, eliminatório e classificatório,
conforme critérios a serem estabelecidos pelo Órgão Central do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Federal, em articulação com a Secretaria-Central de Controle Interno.
Art. 8? O ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo de que
trata este Decreto far-se-á na classe inicial, mediante concurso público,
em que serão verificadas as qualificações essenciais exigidas para o desempenho das atividades inerentes à aludida classe.
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Art. 9? A progressão funcional dos integrantes do Grupo-At.ividades Específicas de Controle Interno far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na legislação pertinente.
Art. 10
Poderá haver ascensão funcional para as Categorias
Funcionais do Grupo mencionado neste Decreto, de ocupantes de Categorias Funcionais integrantes de outros Grupos, desde que possuam as
qualificações exigidas para o seu provimento, observado o disposto na
regulamentação específica.
Art. l I a s ocupantes dos cargos das Categorias Funcionais do
Grupo Atividades Específicas de Controle Interno ficarão. sujeitos à
prestação mínima de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Art. 12 A partir da publicação deste Decreto fica vedada a incluo
são e requisição nas Secretarias de Controle Interno ou órgãos equivalentes, bem assim dos Ministérios Militares, de servidores ocupantes
de cargo ou emprego de qualquer Categoria Funcional.
§ I? O disposto neste artigo vigora até a data, inclusive, da publicação da lei que fixar as referências de vencimento dos cargos inerentes ao Grupo-Atividades Especificas de Controle Interno.
§ 2? Por força do artigo 10 do Decreto n:' 84.362, de 31 de dezembro
de 1979, não se aplica à Secretaria-Central de Controle Interno o disposto no caput deste artigo.
§ 3? Excetuam-se, também, do disposto no caput deste artigo, as
nomeações ou admissões efetivadas após 31 de dezembro de 1979 e resultantes de concurso.
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
DECRETO N? 85.234, DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Aprova o Regulamento do Orgão Central e dos Orgãos Setoriais dos Sistemas de
administração financeira, contabilidade e
auditoria e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens 111 e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É aprovado o Regulamento do Órgão Central e dos Órgãos
Setoriais dos sistemas de administração financeira, contabilidade e aU
M
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ditaria, estruturados na forma do Decreto n? 84.362, de 31 de dezembro
de 1979, e que a este acompanha, assinado pelo Ministro de EstadoChefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 2? O Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República expedirá o Regimento Interno definindo
a competência e o efetivo funcionamento das unidades de trabalho integrantes da Secretaria-Central de Controle Interno e da Secretaria de
Controle Interno da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
§ I? À mesma autoridade caberá adotar, ainda, medidas necessárias à efetiva implementação dos sistemas, inclusive no aspecto da alocação de pessoal junto ao Órgão Central, mediante transferência dos
servidores de áreas setoriais de auditoria e, nos Estados, de
inspetorias-seccionais de finanças e núcleos de contabilidade, lotados
nOS Ministérios Civis, ou a sua disposição, em 31 de dezembro de 1979.
§ 2? O Regimento Interno das Secretarias de Controle Interno dos
Ministérios Civis e Órgãos de equivalente atribuição será expedido pelo Titular da Pasta respectiva, após audiência e aprovação da
Secretaria-Central de Controle Interno, que atuará no sentido de assegurar uniformidade aos sistemas.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 'em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

o regulamento

mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 8.10.80.

DECRETO W 85.235, DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em categorias funcionais dos GruposServiços Auxiliares, Outras Atividades de Nível
Superior e Outras Atividades de Nível Médio, da Tabela Permanente do Ministério
da Educação e Cultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no artigo
3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta do Processo DASP n? 22.166, de 1980,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Ficam incluídos, na forma do Anexo I, nas categorias funcionais de Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: LT·SA·800: Médico, Técnico de Administração e Técni·
co em Assuntos Educacionais, do Grupo outras Atividades de Nivel
Superior, código: LT·NS·900, e Técnico de Contabilidade, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código: LT·NM·IOOO, da Tabela Permanente do Ministério da Educação e Cultura, os empregos, cujos ocupantes se habilitaram em concurso público, conforme relação nominal
constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

E. Portella.
Os anexos mencionados no presente Decretoestão publicados no D.O. de 8.10.80.

DECRETO N? 85.236, DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóvel rural denominado «Fazenda Pesoueli», situado nos Municípios de Campo Erê e São Lourenço
d'Oeste, Estado de Santa Catarina, compreendido na área prioritária de reforma
agrária de que trata o Decreto n:' 69.411, de
22 de ougubro de 1971, ampliada pelos Decretos n-s 78.422, de 15 de setembro de 1976
e 84.969, de 28 de julho de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere os arts. 81, item lII, e 161, §§ 2? e 4? da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropria·
ção, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Fazenda
Pasquali», medindo aproximadamente 3.874 ha, situado nos Municípios
de Campo Erê e São Lourenço d 'Oeste, no Estado de Santa Catarina e
pertencente a diversos proprietários.
Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo·se do M·100 plantado na margem esquerda
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do Rio Pesqueiro, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no
Município de Campo Erê, segue-se em linha reta e seca, rumo 86°30'
SE, numa distância aproximada de 2.850m, até encontrar o M-lOl. Deste marco dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município
de Campo Erê, segue-se em linha reta e seca, rumo 84° SE, numa distância aproximada de 460m, até encontrar o M -102, plantado na margem direita do Rio Três Voltas. Deste marco, atravessando-se o Rio
Três Voltas, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades e divisa dos
Municípios Campo Erê e São Lourenço d'Oeste, segue-se em linha reta,
rumo 84° SE, numa distância aproximada de 40m, até encontrar o M103, plantado na margem esquerda do Rio Três Voltas. Deste marco
segue-se em linha reta e seca, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de São Lourenço d'Oeste, rumo 84' SE, numa distância aproximada de 4.880m, até encontrar o M-109, plantado na margem direita do Rio Macaco. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de São Lourenco dOeste, segue-se em
linha reta e atravessa-se o Rio Macaco, rumo 84° SE, numa distância
aproximada de 20m, até encontrar o M -110, plantado na margem esquerda do Rio Macaco. Deste marco segue-se em linha reta e seca, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de São Lourenço d'Oeste; rumo 84' SE, numa distância aproximada de 650m, até
encontrar o M~104. Deste marco, segue-se em linha reta e seca, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de São Lourenço
d'Oeste, rumo lO' SO, numa distância aproximada de l.320m, até encontrar o M-111, plantado na margem esquerda do Rio Macaco. Deste
marco, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de
São Lourenço d'Oeste segue-se em linha reta e atravessa-se o Rio Macaco, rumo 10° SO, numa distância aproximada de 25m, até encontrar o
M-112, plantado na margem direita do Rio Macaco. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de São Lourenço d'Oeste, segue-se em linha reta e seca, rumo 10° SOl numa dístâncía aproximada de 420m, até encontrar o M-1l3, plantado na margem direita do Rio Macaco. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de São Lourenço d'Oeste, segue-se em
linha reta e atravessa-se o Rio Macaco, rumo 10° SO, numa distância
aproximada de 30m, até encontrar o M-114, plantado na margem esquerda do Rio Macaco. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda
Rio Saudades, no Município de São Lourenço d'Oeste, segue-se em
linha reta e seca, rumo 10° SOl numa distância aproximada de 3.780m,
até encontrar o M-IOS. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda
Rio Saudades, no Municipio de São Lourenço d'Oeste, segue-se em linha reta e seca, rumo 85'30' NO, numa distância aproximadadel.730m,
até encontrar o M-I06, plantado na margem esquerda do Rio Três Voltas. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades e divisa dos Municípios de São Lourenço d'Oeste e Campo Erê, segue-se em
linha reta e atravessa-se o Rio Três Voltas, rumo 85'30' NO, numa dis-
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tância aproximada de 30m, até encontrar o M-lü7, plantado na margem
direita do Rio Três Voltas. Deste marco, dividindo terras com a Fazenda Rio Saudades, no Município de Campo Erê, segue-se em linha reta e
seca, rumo 85°30' NO, numa distância aproximada de 3.300m, até encontrar o M-I08, plantado na margem esquerda do Rio Pesqueiro. Deste
marco, dividindo terras com o Rio Pesqueiro e com a Fazenda Rio Saudades, no Município de Campo Erê, segue-se pelo Rio Pesqueiro acima,
numa distância aproximada de 13.750m, até encontrar o M-I00, plantado na margem esquerda deste fio e ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abríl de
1969; b] os adensamentos urbanos; c) as benfeitorias, os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, pertencentes aos ocupantes da
área referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n~
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980, 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile.
DECRETO N? 85.237, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Altera a composição do Conselho de
Previdência Complementar (CPC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição,
DE C RETA:
Art. I? O artigo 16 do Decreto n? 81.240, de 20 de janeiro de 1978,
alterado pelo Decreto n? 82.325, de 27 de setembro de 1978, passa a vigorar .com a seguinte redação:

A TOS DO PODER EXECUTIVO

19

«Art. 16 O Conselho de Previdência Complementar (CPC) comporse-á dos seguintes membros:
I - Ministro da Previdência e Assistência Social, que o presidirá;
U - Secretário de Previdência Complementar do MPAS;
lU - Representante do Ministério do Trabalho;
IV - representante do Ministério da Fazenda;
V - representante da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República;
VI - dois representantes do órgão de estatística e atuária do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VU - dois representantes das entidades fechadas de previdência
privada;
§ I? Cada representante referidos nos itens UI a VII terá um suplente.
§ 2? Os representantes referidos nos itens III a VI e seus suplentes serão designados pelo respectivo Ministro de Estado.
§ 3? Os representantes das entidades fechadas de previdência privada e seus suplentes serão nomeados pelo Presidente da República,
com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos».
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrar-io.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares.
DECRETO N? 85.238 DE 7 DE OUTUBRO DE 1980.
Regulamenta a Lei n? 6.807 de 7 de julho de 1980, que cria o Corpo Auxílíar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM) e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 26 da Lei n? 6.807 de 7 de julho de 1980.
DE C R E TA:
CAPÍTULO I

Generalidades
Art. I? Este Regulamento, aqui designado Regulamento para o
Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, tem por finalidade
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estabelecer as condições de recrutamento, seleção inicial, matrícula em
cursos e estágios, ingresso nos Quadros, convocação e permanência de-

finitiva no Serviço Ativo da Marinha das integrantes do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRMI, criado pela Lei n?
6.807 de 7 de julho de 1980.
§ I? O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha destinase a suprir a Marinha com Oficiais e Praças da Reserva para o
exercício de funções técnicas e administrativas em Organizações Militares (OM), em terra, mediante convocação para o Serviço Ativo.
§ 2? As funções técnicas e administrativas de que trata o parágrafo anterior serão exercidas de acordo com as necessidades do Serviço, por pessoal habilitado e qualificado nas categorias profissionais a
serem estabelecidas e divulgadas, anualmente, pelo Ministro da Marinha.
CAPÍTULO II

Da Organização
Art. 2? O CAFRM é composto dos seguintes Quadros:
I - Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO); e
II - Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFPI.
Parágrafo único -

Durante o periodo de Custo e Estágios de

Adaptação para ingresso nos Quadros Auxiliares Femininos de que trata este artigo, as militares serão consideradas como pertencentes ao

CAFRM, porém extra-Quadros, na qualidade de Praças Especiais.
Art. 3?

O QAFO será integrado por pessoal graduado ou pós-

graduado por estabelecimento de ensino de nível superior, em cursos

reconhecidos oficialmente, de conformidade com a legislação federal, e
que satisfizer às condições abaixo relacionadas, na ordem em que estão mencionadas:
- ser voluntário;
- ser aprovado em Seleção Inicial para ingresso no Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais IQAFO); e
- concluir com aproveitamento Curso e Estágios de Adaptação ao
QAFO.
Parágrafo único Os Oficiais do QAFO serão designados para o desempenho de funções concernentes a quaisquer dos Corpos e Quadros
de Oficiais da Marinha.ide acordo com suas habilitações e qualificações
profissionais.
Art. 4? O QAFP será integrado por pessoal com habilitação profissional em nível de técnico, adquirido em curso de ensino de segundo
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grau realizado em estabelecimentos de ensino oficialmente autorizados,
de conformidade com a legislação federal, e que satisfizer às condições
abaixo relacionadas, na ordem em que estão mencionadas:
- ser voluntário;
- ser aprovado em Seleção Inicial para ingresso no Quadro Auxíliar Feminino de Praças (QAFP); e
- concluir com aproveitamento Curso e Estágios de Adaptação ao
QAFP.
Parágrafo único As Praças do QAFP serão distribuídas por Serviços Gerais que compreenderão Ramos de Especialidades a serem exercidas por ess-as militares, como estabelecido pelo Ministro da Marinha.
Art. 5? O QAFO será constituído por Oficias dos seguintes postos:
- Capitão-de-Fragata;
- Capitão-de-Corveta;
- Capitão-Tenente;
- Primeiro-Tenente; e
Segundo-Tenente.
Art. G?
duações:

O QAFP será constituído por Praças das seguintes gra-

Suboficial;
Primeiro-Sargento;
Segundo-Sargento;
T'erceiro-Sargento ; e
Cabo.

Art. 7? O efetivo em cada posto do QAFO será fixado pelo Ministro da Marinha, de acordo com as necessidades do Serviço.
Art. 8? O efetivo global do QAFP será fixado pelo Ministro da
Marinha, de acordo com as necessidades do Serviço.
CAPÍTULO UI
Do Processo Seletivo para Ingresso
Art. 9? O ingresso nos Quadros do CAFRM será efetuado através de um processo seletivo constituído de etapas eliminatórias nas
quais deverão ser cumpridas, sucessivamente, as condições previstas
no artigo 3? ou 4? deste Regulamento.
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SEÇÃO I

Do Recrutamento
Art. 10 Poderá inscrever-se para a Seleção Inicial para ingresso
no QAFO a candidata que, estando habilitada em uma das profissões
divulgadas como de interesse para a Marinha, satisfaça aos seguintes
requisitos:

ser brasileira nata;
II - ter menos de 28 anos de idade, em l? de janeiro do ano em
que o Curso de Adaptação ao QAFO for iniciado, e menos de 3D anos,
na data mencionada, se já for Praça do QAFP, com um mínimo de um
(1) ano em Serviço Ativo;
III - possuir diploma de graduação ou pós-graduação registrado,
de conformidade com a legislação federal específica; e
IV - requerer inscrição em órgão alistador designado pelo Ministro da Marinha ou autoridade delegada.
Parágrafo único Poderá, também, inscrever-se de acordo com este
artigo, a candidata em fase final de habilitação em uma das profissões
de interesse para a Marinha, sob a exigência de atender ao disposto no
incíso III deste artigo, até a data de conclusão da Seleção Inicial, esta
definida na Seção II deste Capítulo.
I -

Art. 11 As candidatas aprovadas na Seleção Inicial ao QAFO serão matriculadas em Curso e Estágios de Adaptação ao mencionado
Quadro.
Art. 12 Poderá inscrever-se para a Seleção Inicial para ingresso
no QAFP a candidata que, estando habilitada em uma das profissões
divulgadas como de interesse para a Marinha, satisfaça aos seguintes
requisitos:
.

ser brasileira;
11 - ter menos de 24 anos de idade, em 1 ~ de janeiro do ano em
que o Curso de Adaptação ao QAFP for iniciado;
III - possuir certificado ou diploma de técnico registrado, de conformidade com a legislação federal específica; e
IV - requerer inscrição em órgão alistador designado pelo Ministro da Marinha ou autoridade delegada.
I -

Art. 13 As candidatas aprovadas na Seleção Inicial ao QAFP serão matriculadas em Curso e Estágios de Adaptação ao mencionado
Quadro.
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SEÇÃO II
Da Seleção Inicial e Matricula em Curso
e Estágios de Adaptação
Art. 14 A Seleção Inicial, com vistas à matrícula em Curso e Estágios de adaptação para ingresso no QAFO ou no QAFP, constituir-seá das seguintes etapas básicas:
I - exame de conhecimentos, aplicado em âmbito nacional e conduzido por Comissão Examinadora especialmente designada para este
fim, constando de provas sobre disciplinas a serem estabelecidas pela
Administração Naval.
II - exame psicotécnico, realizado por órgão especializado da Marinha;
Hl - inspeção de saúde, realizada por Junta de Saúde da Marinha, de acordo com as instruções vigentes; e
IV - entrevista, conduzida por Comissão de Oficiais da Marinha
especialmente designada.
Parágrafo único A Seleção Inicial concretizar-se-á com a classificação das candidatas em ordem decrescente dos pontos obtidos, dandose prioridade, em caso de empate, às de mais idade.
Art. 15 A matricula em Curso e Estágios de Adaptação para o
QAFO ou para o QAFP será concedida às candidatas classificadas dentro do número de vagas fixadas.

SEÇÃO UI
Dos Cursos e Estágios de Adaptação
Art. 16 Anualmente o Ministro da Marinha estabelecerá o número
de vagas para o Curso e Estágios de Adaptação para o QAFO, bem como as profissões consideradas de interesse para a Marinha.
Art. 17 Anualmente o Ministro da Marinha ou autoridade delegada estabelecerá o número de vagas para o Curso e Estágios de Adaptação para o QAFP, bem como as profissões e habilitações consideradas
de interesse para a Marinha.
Art. 18 A organização e o funcionamento dos Cursos e dos Estágios de Adaptação para o QAFO ou para o QAFP obedecerão às disposições contidas na Lei n? 6.540 de 28 de junho de 1978, e respectiva regulamentação, neste Regulamento e nas demais normas e instruções
baixadas pelo Ministro da Marinha ou autoridade delegada.
§ I? O Curso de Adaptação para o QAFO terá a duração minima
de quatro (4) meses e será realizado em Estabelecimento de Ensino para Oficiais, podendo ser complementado por Estágios de Adaptação em
outras Organizações Militares para tal fim designadas.
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§ 2? O Curso de Adaptação para o QAFP terá a duração mínima
de três (3) meses e será realizado em Estabelecimento de Ensino para
Praças, podendo ser complementado por Estágios de Adaptação em outras Organizações Militares para tal fim designadas.
§ 3~ O não aproveitamento em qualquer fase dos Cursos ou Estágios de Adaptação para o QAFO ou para o QAFP, ou a falta de conceito favorável, implicará no desligamento da candidata, cessando nessa
data todas as vantagens e prerrogativas concedidas e impedindo a sua
convocação para o Serviço Ativo.
§ 4? A classificação final nos Cursos e Estágios de Adaptação para o QAFO ou para o QAFP, respectivamente, determinará a precedência hierárquica das candidatas quando de sua convocação para o Serviço Ativo,

SEÇÃO IV

Do ingresso no CAFRM e da Convocação para
o Serviço Ativo da Marinha
Art. 19 As candidatas aprovadas no Curso e Estágios de Adaptação para o QAFO serão nomeadas Segundos-Tenentes da Reserva, e
imediatamente convocadas para o Serviço Ativo da Marinha (SAMI,
par um período inicial de três (3) anos.
Parágrafo único A nomeação de que trata este artigo será efetuada por ato do Ministro da Marinha,
Art. 20 As candidatas aprovadas no Curso e Estágios de Adaptação para o QAFP serão promovidas a Cabos da Reserva, distribuídas
por Serviços Gerais e respectivos Ramos de Especialidades, e imediatamente convocadas para o Serviço Ativo da Marinha (SAM), por um
período inicial de três (31 anos.
Parágrafo único A promoção de que trata este artigo será efetuada por ato do Diretor do Pessoal Militar da Marinha,
Art. 21 A convocação para o Serviço Ativo, de que tratam os artigos 19 e 20 deste Regulamento, não implicará em compromisso de tempo mínimo de prestação de serviço, podendo, a qualquer tempo, as militares serem licenciadas, a pedido ou «ex officío» a bem da disciplina.
Art. 22 Ao completar os três (3) anos de Serviço Ativo, o Oficial
ou Praça do CAFRM será licenciado, «ex officio», caso não tenha sido
prorrogado o período inicial de convocação para o Serviço Ativo.
Art. 23 O Ministro da Marinha poderá prorrogar o período inicial
de convocação para o Serviço Ativo, por períodos de até três (31 anos,
observado o limite total de seis (6) anos.
Parágrafo único As "prorrcgações de que trata o presente artigo
serão concedidas às militares que as requererem e segundo normas e
critérios fixados pelo Ministro da Marinha ou autoridade delegada.
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Art. 24 Às militares da Reserva convocadas para o Serviço Ativo
poderão ser determinados cursos ou estágios com o fim de prepara-Ias
para o exercício de funções que exijam qualificações complementares,
necessárias às atividades navais e não conferidas por sua formação
profissional civil.
§ I? No caso de matrícula em curso da Marinha, ou por ela patrocinado, de duração igualou superior a três (3) meses, a militar assumirá, automaticamente, compromisso de permanecer no Serviço Ativo
por um período a ser fixado, para cada curso, por ato do Ministro da
Marinha ou autoridade delegada.
§ 2? O compromisso de que trata o parágrafo anterior deverá ser
firmado pela militar por ocasião da matrícula no curso.
§ 3? À militar da Reserva que for determinada a realização de
qualquer curso ou estágio, cujo compromisso ultrapasse o período de
convocação para o Serviço Ativo, é facultado solicitar a sua dispensa,
mediante requerimento ,
§ 4? As militares enquadradas no parágrafo anterior não poderão
ser promovidas e serão licenciadas «ex-officio» ao término da vigência
do seu período de convocação para o Serviço Ativo, sendo-lhes aplicado o disposto no artigo 29 deste Regulamento.
§ 5? As militares que, por motivo não previsto neste artigo ou em
outras normas vigentes, não iniciarem ou não concluírem com aproveitamento os cursos ou estágios que lhes tenham sido determinados estarão sujeitas a sanções regulamentares, pertinentes a cada caso específico, estabelecidas nos dispositivos legais em vigor.
SEÇÃO V

Da permanência definitiva no Serviço
Atívo da Marinha
Art. 25 A permanência definitiva no Serviço Ativo, na situação
de covocados, será concedida aos Oficiais do QAFO, por ato do Ministro da Marinha, após nove (9) anos de serviços na atividade, contados a
partir da data de nomeação ao posto de Segundo-Tenente, e após seleção por Comissão de Promoções de Oficiais (CPOI.
§ I? Para concorrer a essa seleção, a militar deverá satisfazer às
seguintes condições:
a) requerer sua permanência definitiva no SAM, no período compreendido entre cento e vinte (120) e noventa (90) dias, antes de completar nove (9) anos de serviço como Oficial da Reserva em Serviço Ativo;

b) ser classificada, em pelo menos 60% das informações relativas à
proficiência e ao conceito, em categoria igualou superior a BOM (NORMAL);
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c) ter sido considerada apta em inspeção de saúde regulamentar; e
d) não ter incidido no previsto no artigo 37 deste Regulamento.
§ 2? A CPO selecionará as militares à luz das necessidades específicas da Marinha e levando em conta aos informações complementares e as informações de conceito e proficiência. prestadas sobre as requerentes durante o seu período em Serviço Ativo.
§ 3? À CPO competirá emitir parecer, encaminhando-o ao Ministro da Marinha, para apreciação e aprovação dos Oficiais do QAFO,
quanto à permanência definitiva no SAM.
Art. 26 A permanência definitiva no Serviço Ativo, na situação
de convocadas, será concedida às Praças do QAFP após nove (9) anos
de serviço na atividade, contados a partir da data de promoção à graduação de Cabo, e após seleção por Comissão de Promoção de Praças
(CPP).
§ I? Para concorrer a essa seleção. a militar deverá satisfazer às
seguintes condições:
a) requerer sua permanência definitiva no SAM, no período compreendido entre cento e vinte (120) e noventa (90) dias, antes de completar nove (9) anos de serviço como Praça da Reserva em Serviço Ativo;

b) ser classificada em Aptidão Militar Média em categoria igualou
superior a quatro (4);
c) ter menos de dez (10) pontos perdidos no cômputo de Comportamento; e
d) ter sido considerada apta em inspeção de saúde regulamentar.
§ 2? A Aptidão Militar é aferida pelo pendor que as Praças do
QAFP revelam para a Marinha, pelo modo como se dedicam ao serviço
e pela sua capacidade para o mando, e será expressa e avaliada de conformidade com critérios estabelecidos pelo Ministro da Marinha.
§ 3? A CP'P selecionará as militares à luz das necessidades específicas da Marinha e levando em conta as informações complementares e as informações de Aptidão Militar e de Comportamento prestadas
sobre as requerentes durante o seu período em Serviço Ativo.
§ 4? A CPf" competirá emitir- parecer para apreciação e aprovação
das Praças do QAFP quanto à permanência definitiva no SAM.

CAPiTULO IV

Do Licenciamento
Art. 27 As militares da Reserva convocadas para o Serviço Ativo
serão licenciadas nas seguintes situações:
a) a pedido
b) ex officio:
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1) a bem da disciplina;
2) quando não requererem prorrogação do período de convocação
para o Serviço Ativo ou permanência definitiva em Serviço Ativo; e
3) quando tiverem indeferidos seus requerimentos de prorrogação
ou de permanência definitiva em Serviço Ativo.
§ I? A militar que incidir nos itens 2 e 3 da alínea b deste artigo e
estiver cumprindo o compromisso de curso estipulado no parágrafo I?
do artigo 24 deste Regulamento só será licenciada ex' offícío ao término
do citado compromisso.
§ 2? No interesse do Serviço, poderá ser dispensado o restante do
compromisso de curso citado no parágrafo anterior.
Art. 28 Ao completar os três (3) anos em Serviço Ativo, ou após o
término do compromisso de curso que tenha assumido, a militar enquadrada no disposto no artigo anterior e em seus parágrafos, ao ser licenciada do Serviço Ativo, receberá seis (6) soldos do posto ou graduação
correspondente, como indenização financeira.

Parágrafo único Aplica-se o disposto neste artigo ao Oficial ou
Praça que for licenciado após seis (6) ou nove (9) anos em Serviço Ativo na Marinha.
Art. 29 As militares do CAFRM que forem licenciadas do Serviço
Ativo, a pedido ou "ex officio" a bem da disciplina, antes de terem
completado os seus períodos de convocação para o SAM, previstos nos
artigos 19, 20 e 23 deste Regulamento, não farão jus à indenização financeira de que trata o artigo anterior.
CAPÍTULO V

Das Promoções
Art. 30 Aos Oficiais do QAFO em Serviço Ativo serão aplicadas,
homologamente e no que couber, as disposições da Lei de Promoções
de Oficiais da Ativa das Forças Armadas e de seu Regulamento para a
Marinha, ressalvadas as determinações estabelecidas na Lei n? 6.807 de
7 de julho de 1980 e neste Regulamento.
Art. 31 Às Praças do QAFP em Serviço Ativo serão aplicadas,
homologamente e no que couber, as disposições do Regulamento do
Corpo de Praças da Armada, ressalvadas as determinações estabelecidas na Lei n? 6.807 de 7 de julho de 1980 e neste Regulamento.
Art. 32 As militares do CAFRM que estiverem na situação de
convocadas permanecerão nessa mesma situação ao serem promovidas
ao posto ou graduação superior.

28

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SEÇAo I

Das Promoções no QAFO
Art. 33 As vagas de Primeiro-Tenente do QAFO serão preenchidas por Segundos-Tenentes que tiverem:
a) três (3) anos de interstício;
b] aptidão física;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos para acesso ao posto superior; e
d) mais de 50% das informações semestrais, relativas à proficiência, em categorias iguais ou superiores a bom (normal).
Parágrafo único
As promoções a Primeiro-Tenente serão feitas
por critério exclusivo de antiguidade e efetivadas por ato do Ministro
da Marinha.
Art. 34 As vagas de Capitão-Tenente do QAFO serão preenchidas
por Primeiros-Tenentes que tiverem:
a) seis (6) anos de interstício;
b) aptidão física;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos mínimos para acesso ao posto superior; e
d] mais de 60% das informações semestrais, relativas à proficiência, em categorias iguais ou superiores a bom (normal).
Parágrafo único
As promoções a Capitão-Tenente serão feitas
por critério exclusivo de antiguidade e efetivadas por ato do Ministro
da Marinha.
Art. 35 As vagas de Capitão-de-Corveta do QAFO serão preenchidas por Capitães-Tenentes que tiverem:
a) seis (6) anos de interstício;
b] aptidão física;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos mínimos para acesso ao posto superior; e
d) mais de 60% das informações semestrais, relativas à proficiência, em categorias iguais ou superiores a bom (normal).
Parágrafo único
As promoções a Capitão-de-Corveta serão feitas
dentro das cotas de três (3) vagas por merecimento e uma (1) vaga por
antiguidade, e efetivadas por ato do Presidente da República, por proposta do Ministro da Marinha.

Art. 36 As vagas de Capitão-de- Fragata do QAFO serão preenchidas por Capitães-de-Corveta que tiverem:
a) cinco (5) anos de interstício;
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b) aptidão fisica;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos mínimos para acesso ao posto superior; e
d) mais de 70% das informações semestrais, relativas à proficiência, em categorias iguais ou superiores a bom (normal).
Parágrafo único
As promoções a Capitão-de- Fragata serão feitas
por critério exclusivo de merecimento e efetivadas por ato do Presidente da República, por proposta do Ministro da Marinha.
Art. 37 Não terá acesso ao posto imediato o Oficial que:
I - estiver denunciado em processo-crime no foro civil ou militar;
II - desempenhar na vida civil atividades incompatíveis com a
sua qualidade de Oficial do CAFRM;
IH - professar doutrinas nocivas à disciplina e à ordem pública, ou
adotar princípio contrário às instituições sociais e políticas reinantes
no País; e
IV - incorrer em falta grave que implique na proibição do uso dos
uniformes.
SEÇÃO II

Das Promoções do QAFP
Art. 38 As vagas de Terceiro-Sargento do QAFP, dentro dos diversos Ramos de Especialidades, serão preenchidas por Cabos que tiverem:
a) três (3) anos de interstício;
b) aptidão física;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos mínimos para acesso à graduação superior;
d) Aptidão Militar Média igualou superior a três (3); e
e) menos de trinta (30) pontos perdidos no cômputo do Comportamento.
Parágrafo único As promoções a Terceiro-Sargento serão feitas
por critério exclusivo de antiguidade.
Art. 39 As vagas de Segundo-Sargento do QAFP, dentro dos diversos Ramos de Especialidades, serão preenchidas por TerceirosSargentos que tiverem:
a) seis (6) anos de interstício;
b) aptidão fisica;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos mínimos para acesso à graduação superior;
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di Aptidão Militar Média igualou superior a trés (3); e
e) menos de vinte (20) pontos perdidos no cômputo de Comportamento.
Parágrafo único As promoções a Segundo-Sargento serão feitas
por critério exclusivo de antiguidade.
Art. 40 As vagas de Primeiro-Sargento do QAFP, dentro dos diversos Ramos de Especialidades, serão preenchidas por SegundosSargentos que tiverem:
a) cinco (5) anos de interstício;
b) aptidão física;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requ isitos mínimos para acesso à graduação superior;
d) Aptidão Militar Média igualou superior a quatro (4); e
e) menos de dez (10) pontos perdidos no cômputo de Comportamento.
Parágrafo único As promoções a Primeiro-Sargento do QAFP serão feitas dentro das cotas de três (3) vagas por merecimento e uma (1)
vaga por antiguidade.
Art. 41 As vagas de Suboficial do QAFP, dentro dos diversos Ramos de Especialidades, serão preenchidas por Primeiro 'Sargentos que
tiverem:
,a) cinco (5) anos de interstício;
b) aptidão física;
c) aprovação nos exames, estágios ou cursos exigidos como requisitos mínimos para o acesso à graduação superior;
d) Aptidão Militar Média igualou superior a quatro (4); e
e) zero (O) ponto perdido no cômputo de Comportamento.
Parágrafo único As promoções a Suboficial serão feitas por critério exclusivo de merecimento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 42

Ressalvado o disposto na Lei n? 6.807 de 7 de julho de

1980 e neste Regulamento, as militares do CAFRM, enquanto convocadas, terão as mesmas honras, direitos, prerrogativas, deveres, responsabilidades, remuneração e observação as demais disposições previstas
em Leis e Regulamentos para os militares de carreira da Marinha, correspondentes a seus postos e graduações.

Art 43 As militares do CAFRM, quando convocadas, reverterão
à inatividade, na Reserva Remunerada, ao atingirem as seguintes
idades-limites:
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I -

No QAFO
Posto
Capitão-de- Fragata
Capit.ão-de-Corveta
Capitão-Tenente e
Primeiro-Tenente
II - No QAFP
Graduação
Suboficial
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
'I'erceirc-Sargento

Idade-Limite
56 anos
52 anos

48 anos
Idade-Limite
52 anos
50 anos
48 anos
47 anos

Art. 44 A Reforma ex otticio será aplicada às militares do
CAFRM que atingirem as seguintes idades-Iirnites de permanência na
Reserva:
I - No QAFO:

Oficiais Superiores, 60 anos; e
Oficiais Intermediários e Subalternos, 56 anos.
II - No QAFP:
56 anos.
Art. 45 As militares do CAFRM usarão os uniformes que lhes forem atribuídos pelo Regulamento de Uniformes da Marinha.
§ I? Para efeito de remuneração, uso de uniformes e precedência
hierárquica, durante o Curso e Estágios de Adaptação ao QAFO, as
candidatas, na condição de Praças especiais, serão assemelhadas a
Guarda-Marinha.
§ 2? Para efeito de remuneração, uso de uniformes e precedência
hierárquica, durante o Curso e Estágios de Adaptação ao QAFP, as
candidatas, na condição de Praças especiais, serão assemelhadas a Marinheiro especializado.
Art. 46 Quando for do interesse do Serviço, o Ministro da Marinha poderá alterar os interstícios para promoção nos Quadros do
CAFRM.
Art. 47 As militares do CAFRM não farão serviço afeto à segurança de instalações ou de pessoal, exceto em situações de emergência
ou de perturbação da ordem interna, desde que formalmente determinado por autoridade com expressa delegação de competência do Ministro
da Marinha.
Art. 48 Com O propósito de facilitar a adaptação ao Serviço N aval, no Recrutamento e na Seleção Inicial para o CAFRM deverá ser le-
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vada em conta a necessidade de emprego das militares em Organizações Militares da Marinha próximas aos respectivos locais de suas origens, durante os três (3) anos do período inicial de convocação para o
SAM.
Art. 49 Dispensas de serviço, licenças ou outros afastamentos
temporários do serviço que se façam necessários às militares do
CAFRM, além dos concedidos aos demais militares da Marinha, serão
estabelecidos em normas específicas baixadas por ato do Ministro da
Marinha, por proposta do Diretor-Geral do Pessoal da Marinha
(DGPM).
Art. 50 Após a entrada em vigor do presente Regulamento, e por
um período de dois (2) anos, o Ministro da Marinha poderá autorizar a
inscrição de servidoras civis da Marinha, com tolerância de dois (2)
anos nos limites de idade estabelecidos nos artigos 10 e 12 deste Regulamento.
Art. 51 A Organização dos Serviços Gerais e Ramos de Especialidades do QAFP serão estabelecidos pelo Ministro da Marinha, de acordo com as necessidades do Serviço e proposta do DGPM.
Art. 52 Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Marinha.
Art. 53 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca

DECRETO N? 85.239, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Aprova as diretrizes, para 1981 1982, do Programa Especial de Apoio às
Populações Pobres das Zonas Canavieiras
do Nordeste.
.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Ficam aprovadas, na forma do Anexo, as diretrizes, para
o período 1981 - 1982, do Programa Especial de Apoio às Populações
Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste, criado pelo Decreto n?
84.677, de 30 de abril de 1980.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

o anexo

mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 8.10.80.

DECRETO N? 85.240, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Concede à Telecomunicações Aeronauticee S.A. - TASA autorização para proceder o aumento de seu Capital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C R E TA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do Capital Social da Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - TASA, de Cr$ 93.752.187,00 (noventa e
três milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, cento e oitenta e sete
cruzeiros) para Cr$ 102.007.908,00 (cento e dois milhões, sete mil e novecentos e oito cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 85.241, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 30.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar

no valor de CrS 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros}, para reforço
de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indi-

cada no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de
9.10.80

DECRETO N? 85.242!DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho, em favor
do Tribunal Superior do Trabaiho Tribunais Regionais do Trabalho da L", 2~, 3~, 4~
G~ e 8~ Regiões, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 67:037.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo T", da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalhada 1~, 2~, 3?,
4~, 6~ e 8~ Regiões, o crédito suplementar. no valor de CrS 67.037.000,00
(sessenta e sete milhões, trinta e sete mil cruzeiros}, para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de
9.10.80

DECRETO N? 85.243, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura;em
favor da Secretaria-Geral - Entidades Suoervieioneâee.c crédito suplementar no valor de Cr$ 800.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em ravor da
Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crêdito suplementar
no valor de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Ãngelo Amaury Stábile
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de
9.10.80

36

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 85.244, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao ao Ministério do Exército,'em
favor do Estado-Maior do Bxércítolc ·-~~di·
to suplementar no va Io.r de Crs
536;358.000,OO,rpara reforço de doteçõe« consígnadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
536.358.000,00 (quinhentos e trinta e seis milhões e trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de
9.10.80

DECRETO N? 85.245, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Abre aos Ministérios da Indústria e do
Comércio e das Minas e Energia, em favor
de diversas unidades. o crédito suplementar no valor de Cr$ 64.740.000,00, :;"r" r-eforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Indústria e do Comércio e
das Minas e Energia, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 64.740.000,00 (sessenta e qnatro milhões, setecentos e quarenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
João Camilo Penna

Cesar Cals
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. a. de 9.10.80
e no D.a. de 13.10.80

DECRETO N? 85.246, DE 9 DE OUTUBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, parte de imóvel rural
situado no Município de Foz do Iguaçu.
Estado do Paraná, compreendido na área
prioritária de reforma agrária fixada pelos
Decretos n?s 69.411, de 22 de outubro de
1971, e 78.422, de 15 de setembro de 1976.

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81,
item IH, e 161, §§ 2? e 4? da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e
20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-lei n? 554,
de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos do art..18, letras «a», «c» e «d»), e 20, itens I e V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, parte do imóvel rural denominado
«Passo Cuê», medindo aproximadamente 978,25ha, e situado no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
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Parágrafo uruco O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: começa no ponto 268/86, segue pela linha ideal de divisa com os seguintes rumos das projeções e distâncias: Ooo52'8W,
112,3m até o ponto 268/85, 01°02'SW, 98,3m, até o ponto 26~i84;
00'56'SW, 284,3m até o ponto 268/89; 00'57' SW, 249,4m até o ponto
268/90; 01'00' SW, 262m até o ponto 268/96; 01'09' SW, 245,7m até o
ponto 268/100; 00'58' SW, 580,2m confrontando com a propriedade 1-81481, de José Soares Cardoso - Fazenda Santa Lúcia, até o ponto
268/128, situado à margem da estrada municipal propriedade 1-81-602;
segue acompanhando a linha ideal de divisa, com o rumo da projeção
de 07'24' SW, 10m confrontando com a estrada acima citada, até o ponto 268/110; segue a linha ideal de divisa, com os seguintes rumos das
projeções e distâncias: 01'00' SW, 368,4m até o ponto 268/111:01°33'
SW, 423,6m até o ponto 268/33:01 '22' SW, 328,5m até o ponto 268/34;
01'14'SW, 153,2m até o ponto 268/35; 01'23' SW, 140,3m até o ponto
268/36; 01'11' SW, 347,9m confrontando com a propriedade 1-81-458, de
Osvaldo Volpi e outros até o ponto 268/37, situado à margem do Rio
Passo Cuê; segue por uma linha regular com o seguinte rumo da projeção 01'50' SW, numa distância de 21,7m até o ponto 268/38, situado na
outra margem do Rio Passo Cuê; segue pela linha ideal de divisa com
os seguintes rumos das projeções e distâncias: 01°22' S'VV, 129,3m; até o
ponto 268/39; 01°21' SW, 210,4m confrontando com a propriedade 1-81614, de Geraldo Negretti - Fazenda São Paulo até o ponto 268/42 situado à margem do Rio Passo Cuê; segue ainda com o rumo de 01'41' SW,
com a extensão de 27,2m até o ponto 268/43 situado na outra margem
do Rio Passo· Cuê; deflete à esquerda e segue em linha irregular pelo
Rio Passo Cuê, com as seguintes distâncias aproximadas: 104m até o
ponto 268/45; 114m até o ponto 268/46; 33m até o ponto 268/47; 47m até
o ponto 268/48; 100m até o ponto 268/49; 117m até o ponto 270/1; 510m
até o ponto 270/3; 360m até o ponto 270/4; 1.41Om até o ponto 268/12,
onde se encontrá com a estrada estadual propriedade 1-81-570; segue
por uma linha regular, divisando com o Rio Passo Cuê, com o seguinte
rumo da projeção: 73°42' NW, numa distância de 6,Sm até o ponto
268/11; prosseguindo deste ponto por uma linha irregular pelo Rio Passo Cuê, segue com as seguintes distâncias aproximadas: SOm até o ponto 268/10; 1.200m até o ponto 268/6; 625m até o ponto 268/5; 168m até o
ponto 268/4; 1SOm até o ponto 268/3; 120m até o ponto 268/2; 230m até o
ponto 268/1; 570m até o ponto 268/131; 265m até o ponto 1828/21; 2.500m
margeando o rio, propriedade 1-81-255 da Agro Pastoril Alvorada Ltda.
- Fazenda Alvorada, até o ponto 1828/20; após uma leve deflexão à esquerda, segue a montante, pelo Rio Paraná, por uma linha irregular
com a distância aproximada de L430m até o ponto 1828/16; daí deflete
novamente à esquerda e segue por um córrego, com as distâncias aproximadas de: 510m até o ponto 1828/25; 300m confrontando com a propriedade 1-81-447, de João Pauluv, até o ponto 268/60A; daí segue por
linha regular, com os rumos das projeções e distâncias: 89°34' NE;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

39

204,2m até o ponto 268/60; 89'34' NE; 301m até o ponto 268/61; 89'52'
NE; 137,8m confrontando com a propriedade 1-81-447, de João Pauluv,
até o ponto 268/62; segue com o rumo da projeção de 85'36' NE, com
uma extensão de 10,4m, confrontando com a estrada estadual propriedade 1-81-570, até o ponto 268/63; segue a linha ideal de divisa com o
rumo da projeção de 89'45' NE, confrontando com a propriedade 1-81506, de Célio Bischoff Woiciechoski e outro, até o ponto 268/87; segue
com o rumo da projeção de 89°41' NE, numa distância de 206,9m, confrontando com a propriedade 1-81-505, de Carlos Alberto Skizoni e outros, até o ponto 268/86, ponto inicial desta descrição.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área de terra referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 4~ E ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966; no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ângelo Amaury Stábile
DECRETO N? 85.247, DE 9 DE OUTUBRO DE 1980
Dispensa a lícitação para a alienação
das terras devolutas da União que menciona, e dá outras providências.

o Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item
lI!, da 'Conat.it.ução, e tendo em vista os arts. 126, § 2?, letra b, 143 e
195, do Decreto-lei n:' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instátuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado
a dispensar o procedimento de licitação na alienação dos lotes abaixo
mencionados:
I - Lote de 100,0000ha, da gleba Caracarai, situado no Município
de Caracaraí, Território Federal de Roraima, ocupado por José Rodrigues Guimarães, CPF n? 100227162-20, conforme consta do processo
INCRA/CDTDI AM-RR/N? 333174;

II - Lote n? 16, do Loteamento Três Barreiras - 3? Etapa, fls.
01, com 730,9054ha, situado no MunicíIJio de Araguaçu, Estado de
Goiás, ocupado por Aderson Ferreira dos Santos, CPF n? 041727601-04,
conforme consta do processo INCRA/PFA/N? 697175;
III - Lote de 370,0000ha, da gleba n? 05, situado no Mun~~~pio
de Boa Vista, Território Federal de Roraima, de interesse do Espólio
de Agripino Gomes de Araújo, conforme consta do processo INCRA/PFBVIN? 193175;

IV - Lote de 800,0000ha, da gleba Amajary, situado no Município
de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Manoel de
Lima Peixoto, CPF n? 047652812-72, conforme consta do processo INCRA/PFRR/N? 408176:

V - Lote de 1.450.000ha, da gleba Amajary, situado no Município
de Boa Vista, Território de Roraima, ocupado por Severina Gomes de
Araújo, CPF n:' 008079822, conforme consta do processo INCRA/PFRR/N? 431176;
VI - Lote de 2.000,0000ha, da gleba Amajary, situado no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Alberto da Silva, CPF n? 0006883042, conforme consta do processo INCRA/PFRR/N? 034177;
VII - Lote n? 30, do Loteamento Todos os Santos, gleba 02, com
124,2418ha, situado no Município de Miracema do Norte, Estado de
Goiás, ocupado por Martinha Rodrigues de Souza, CPF n? 12628786168, conforme consta do processo INCRA/PFG/N? 759177;
VIII - Lote n? 169, do Imóvel Marianópolis, 2? Etapa - gleba
04, com 184,5017ha, situado no Município de Araguacema, Estado de
Goiás, ocupado por Cicero da Silva Braga, CPF n? 083999301-30, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0581/79;
IX Lote n? 61-E, do Imóvel Água Bonita, fls. 2, com
149,9431ha, situado no Município de Araguaçu, Estado de Goiás, ocupado por João da Silva N oleto, Titulo Eleitoral n? 13.246 - 17? Secção
- 94~ Zona, Circunscrição de Araguaçu-GO, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0225179;
X - Lote n? 58, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco,
com 232,9982ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocu-
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pado por Alonço Pereira Leite, Título Eleitoral n? 6.832, 19~ Secção Zona, Circunscrição de Peixe-GO, conforme consta do processo
INCRA/CR'04lPFG/N~0757/80;

73~

XI - Lote n? 29, do Imóvel Água Quente - gleba 04, com
1.263,231Oha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado
por Antonio Francisco Leal, CPF n? 060717831-00, conforme consta do
processo INCRA/CR-04/PFG IN? 0364/80;
XII - Lote n? 92, do Loteamento Todos os Santos, gleba 01, 2~
Etapa, com 641,2230ha, situado no Município de Míracema do Norte,
Estado de Goiás, ocupado por Antonio Pereira do Nascimento, C.I. RG
n? 409.789 - SSP/GO, conforme consta do processo INCRA/CR04/PFG/N? 0450/80;
XIII - Lote n? 55, do Loteamento Tranqueira, gleba 03 e Pau Seco, com 222,1002ha, situado no Município de Peixe, Estadode Goiás,
ocupado por Doriel Ferreira da Silva, Certidão de Casamento n? 21, fls.
176/177, do Livro n? 37; do Cartório de Registro Civil de Balsas-MA,
conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0758/80;
XIV - Lote n? 59, do Loteamento Tranqueira, gleba n? 3 e Pau
Seco, com 834,7863ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás,
ocupado por Francisca Coelho de Sousa, Certidão de Casamento n? 12,
fls. 98/99, do Livro 22, do Cartório de Registro Civil de Balsas-MA,
conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0756/80;
XV - Lote n? 19, do Loteamento Cocal, 2~ Etapa, .com
620,0000ha, situado no Munícípio de Lizarda, Estado de Goiás, ocupado
por Gerônimo Farias Nogueira, CPF n? 231173891-72, conforme consta o
processo INCRA/CR-04lPFG IN? 0713/80;
XVI - Lote n? 41, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco, com 156,4867ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás,
ocupado por João Dias de Oliveira, CPF n? 123419401-53, conforme
consta do processo INCRA/CR-04lPFG/N? 0765/80;e
)éVII _
Lote n? 22, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco, com
147,9697ha, situado no Municrpio de Peixe,' Estado de Goiás, ocupado
por João de Sousa Brandão, C.I. RG n? 1.014.653 - SSP/GO, conforme
consta do processo INCRA/CR-04lPFG/N? 0773/80;
XVIII - Lote n? 136, do Loteamento Cabeceira do Ribeirão São
José Grande, com 277,6496ha, situado no Município de Peixe, Estado
de Goiás, ocupado por Jonas Manoel da Cruz, C.I. RG n? 1.071.975 SSP/GO, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N?
0822/80;
XIX - Lote n? 52, do Loteamento Cabeceira do Ribeirão São José Grande, com 115,7083ha, situado no Munícípío de Peixe, Estado de
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Goiás, ocupado por José Alves Mata, Certidão de Casamento n? 032,
fls. 173, do Livro n? 001, do Cartório de Registro Civil de Peixe-GO,
conforme consta do processo INCRAICR-04/N? 0801/80;
XX - Lote de 1.732ha, da gleba Cauamá, situado no Município
de Boa Vista, Território Federal de Roraima, ocupado por Napoleão
Mansinho de Lemos, C.I. REG. n? 8.856,D.S.G./RR, conforme consta
do processo INCRAIPFRR/N? 0111/80;
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ângelo Amaury Stábile
DECRETO N? 85.248, DE 13 DE OUTUBRO DE 1980
Promulga o Acordo de Previdência Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso N acíonal aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 67. de 6 de outubro de
1978, o Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e a República Oriental do Uruguai, celebrado em Montevidéu, a
27 de janeiro de 1978;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca dos
Instrumentos de Ratificação, nos termos de seu artigo 20, a I? de outubro de 1980,
DE C R E TA:
Artigo I? O Acordo de Previdência Social, apenso por copia ao
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo

mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 15.10.80.
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DECRETO N? 85.249, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimenta:o crédito suplementar no valor de
Cr$ 60.000.000.00. para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Crê 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante .especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80.

DECRETO N? 85.250, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Governo do Distrito Federal o
crédito suplementar no valor de Cr$
236.000.000,OO.para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Governo do Distrito Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 236.000.000,00 (duzentos e trinta e seis mi-
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lhões-.de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80

DECRETO N? 85.251, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Tribunal Federal de Recursos
e à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
Federal de Recursos, Tribunal Superior
Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais
do Distrito Federal, da Paraíba e de Sergipe, o crédito suplementar no valor de Crt
56.949.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos e à Justiça
Eleitoral, em favor do Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Superior
Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal, da Paraíba e de Sergipe, o crédito suplementar no valor de Cr$ 56.949.000,00
(cinqüenta e seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.{J. de 15.10.80.

DECRETO N? 85.252, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho, em favor
de diversas unidades orçamentárias, o cré·
dito suplementar no valor de Cr$
853.358.000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
853.358.000,00 (oitocentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80.
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DECRETO N? 85.253, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crésuplementar no valor de Cr$
143.135.000,OO,para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Comunicação Social - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Crs 143.135.000,00 (cento e quarenta e três milhões, cento e trinta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
Said Farhat
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80.

DECRETO N? 85.254, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
997.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê
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997.000,00 (novecentos e noventa e sete mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80.

DECRETO N? 85.255, DE 14 DE. OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
36.300.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de diversas unidades orcamentarías, o crédito suplementar no valor de Cr$
36.300.000,00 (trinta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80 e
retificados no de 20.10.80.

DECRETO

N~

85.256, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
64.688.000,00. para reforço de dotações con-

signadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 64.688.000,00 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980, 159~ da Independência e 92~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80.
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DECRETO N? 85.257, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 70.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica al-erto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 15.10.ao.

DECRETO N? 85.258, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
323.790.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
de

Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
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323.790.000,00 (trezentos e vinte e três milhões, setecentos e noventa mil
cruzeiros}, para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 15.10.80.

DECRETO N? 85.259, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. - CELESC, no
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, , usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 701.223/80,
DE C RE TA:
Art. I?

Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de cons-

tituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa

de 17,00 m (dezessete metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 69 kV, a ser estabelecida entre as subestações Içara e
Morro da Fumaça, localizadas nos Municípios de Içara e Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação de
nf s DVLT-3.157 a DVLT 3.164 foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento .Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 701.223/80.
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Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina
SI A - CELESC a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Santa
Catarina SI A - CELESC, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áraes de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas de Santa Catarina SI A ~ CELESC
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judícial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.260, DE 16 DE OUTUBRO DE 1980
Cria, no Ministério da Aeronáutica, a
Diretoria de Ensino da Aeronáutica, extingue o Comando de Formação e Aperfeiçoamente e a Diretoria Técnica de Pessoal, e
dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item IH, da Constituição e tendo vista o disposto
no art. 78, item I, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967, alterado pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1979,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica criada na Estrutura Básica da Organização do Ministério da Aeronáutica a Diretoria de Ensino. da Aeronáutica (DIRENS),
competindo-lhe planejar, coordenar e avaliar estudos, pesquisas, projetos e atividades na área do Ensino da Aeronáutica, visando à consecução de objetivos estabelecidos pela Politica de Pessoal da Aeronáutica.
Parágrafo UlllCO A DIRENS
Comandante-Geral do Pessoal.
Art. 2?

é

diretamente

subordinada ao

A DIRENS é constituída de duas Subdiretorias.

§ I? O Diretor da DIRENS é Major-Brigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa.
§ 2? Os Subdiretores da DIRENS são Brigadeiros do Quadro de
Oficiais Aviadores, da Ativa.

Art. 3? Fica criado e ativado o Núcleo da Diretoria de Ensino da
Aeronáutica (NUDIRENS), com a finalidade de promover as medidas
necessárias à implantação da DIRENS.
Parágrafo único O NUDIRENS será constituído com o pessoal e o
acervo da Diretoria Técnica de Pessoal (DIRTEP).
Art. 4? Ficam extintos o Comando de Formação e Aperfeiçoamento (COMFAP), previsto no Decreto n? 60.521, de 31 de março de1967, e
a Diretoria Técnica de Pessoal (DIRTEP), prevista no Decreto n?
64.451, de 2 de maio de 1969.
Art. 5? O Ministro da Aeronáutica baixará os atos necessarros
para a ativação da DIRENS, observado o efetivo fixado na Lei n?
6.516, de 13 de março de 1978.

Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos n? 68.826, de 29 de junho de 1971, n? 66.364, de 20
de março de 1970, n? 79.806, de 13 de junho de 1977, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 16 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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85.261, DE 16 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza a transferência direta para' a
Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda.,
da concessão outorgada à Rádio Industrial
de Juiz de Fora Ltâe., para execução tie
serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n~ 50.590/80,
D EC RETA:
Art. I? Fica autorizada a transferência direta, nos termos do artigo .94, n~ 3, letra a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, pelo restante
do prazo, para a Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., da concessão deferida à Rádio Industrial de Juiz de Fora Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, cujo prazo da outorga foi renovado através do Decreto n? 83.707, de 9 de julho de 1979, publicado no Diário
Oficial da União de 10 subseqüente.
Art. 2? A execução do serviço de radiodifusão que ora transfere
reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 85.262, DE 16 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza a transferência direta para a
Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltâe.,
da concessão outorgada à Rádio Industrial
de Juiz de Fora Ltda., para execução de
serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 50.590/80,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica autorizada a transferência direta, nos termos do artigo 94, n? 3, letra a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, pelo restante
do prazo, para a Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., da concessão deferida à Rádio Industrial de Juiz de Fora Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, cujo prazo da outorga
foi renovado através do Decreto n? 83.708, de 9 de julho de 1979, publicado no Diário Oficial da União de 10 subseqüente.
Art. 2? A execução do serviço de radiodifusão que ora se transfere reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 85.263, DE 16 DE OUTUBRO DE 1980
Fixa os preços mínimos básicos para
financiamentos ou aquisição de produtos
de origem agrícola.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de'1966,
DE C RE TA:
Art. I? Fica assegurada a garantia de preços mínimos dos produtos especificados, nas Unidades da Federação mencionadas nas tabelas
anexas, e classificados nos termos das referências que as acompanham.
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização dos produtos especificados nas tabelas
anexas, podendo o Ministro da Agricultura determinar, quando julgar
necessário, que seja estendido o amparo à comercialização a outras
Unidades da Federação não citadas no presente Decreto.
§ 2? Mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura, a
Comissão' de Financiamento da Produção poderá estender as operações
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de financiamento e aquisição às matérias-primas, subprodutos e aos derivados do beneficiamento elou industrialização dos produtos cuja garantia é feita através deste dispositivo legal.
§ 3? A garantia de que trata o presente artigo poderá ser também
complementada mediante a antecipação de recursos de précomercialização (Pré-EGF), exclusivamente a cooperativas de produtores e Companhias Integradas de Desenvolvimento Agrícola (CIDAS)
em operações com produtores de baixa renda.
Art. 2? Os preços mínimos para os produtos - estabelecidos em
função de categorias, subcategorias, grupos, classes, tipos e denominações comerciais e segundo as zonas geoeconômicas - são aqueles que
deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de
produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS),
atendidas as especificações de classificação oficial vigentes.
§ 1~ Os níveis de preços correspondentes às demais categorias,
subcategorias, grupos, classes, tipos e denominacões comerciais não especificados neste Decreto serão estabelecidos em instruções a serem
baixadas pelo Ministro da Agricultura.
§ 2? O Ministro da Agricultura poderá, quando circunstâncias especiais de mercado exigirem, autorizar a Comissão de Financiamento
da Produção a alterar ou estabelecer especificações de padronização e
classificação para os produtos.
Art. 3? Nos casos em que as condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transportes e outros serviços essenciais - estiverem impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos, bem como quando houver necessídade de intervenção governamental no sentido de proteger pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de Financiamento da
Produção poderá, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
I - conceder financiamentos ou estabelecer remuneração
especial para cooperativas e órgãos vinculados aos Governos
Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a interiorizar e disseminar entre produtores as operações de preços mínimos, mediante prestação de serviços de coleta, preparação e outros afins;

II - descontar dos preços mínimos aprovados por este Decreto, ou nas instruções baixadas pelo Ministro da Agricultura,
até o valor correspondente aos custos das operações especiais
de financiamento, compra ou prestação dos serviços aludidos
neste artigo.
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Art. 4? Caberá à Comissão de Financiamento da Produção, após
audiência do Ministério da Agricultura, proceder a indicações das Unidades da Federação cuja produção ou comercialização de sementes receberá a garantia de preços mínimos.
Art. 5? A Comissão de Financiamento da Produção, mediante
prévia autorização do Ministro da Agricultura, poderá financiar as despesas com a admissão no armazém, a guarda e conservação dos produtos vinculados a operações de preços mínimos.
Art. 6? O Ministro da Agricultura poderá autorizar a Comissão
de Financiamento da Produção a adquirir as embalagens necessárias e
adequadas ao acondicionamento dos produtos, segundo os tipos e padrões específicos, bem como proceder a sua revenda.
Art. 7~ As demais instruções necessárias à execução deste Decreto, bem como as alterações do zoneamento geoeconômico, serão baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 8? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
As tabelas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de 17.10.80.

DECRETO N? 85.264, DE 17 DE OUTUBRO DE 1980
Altera dispositivo do Regulamento do
Custeio da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n? 83.081, de 24 de janeiro de
1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C R E TA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 84.029, de 26 de setembro de
1979, e restabelecída, em conseqüência. a redação original da letra «b»
do item I do artigo 54 do Regulamento do Custeio da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n? 83.081, de 24 de janeiro de 1979, do seguinte teor:
<Ih) - recolher as importâncias descontadas nos termos da
letra «a». juntamente com as devidas pela própria empresa, até
o último dia do mês seguinte àquele a que elas se referírem.»
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 17 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jaír Soares
DECRETO N? 85.265, DE 20 DE OUTUBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, im6vel situado nos Mu·
nicípios de Bacabal e São Luiz Gonzaga
(antigo Ipixuna) , no Estado do Maranhão,
compreendido na área prioritária de. reforma agrária fixada pelo Decreto n? 70.220,
de 1? de março ampliada pelo Decreto n?
71.195, de 4 de outubro de 1972; e cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto n?
79.288,de 16 de fevereiro de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere os arts. 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e
do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Data
Píratinínga», medindo aproximadamente 4.000 h a, situado nos Municípios de Bacabal e São Luiz Gonzaga, no Estado do Maranhão,pertencente a diversos proprietários.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo possui o seguinte perímetro: partindo do ponto zero, situado à margem esquerda
do Rio Piratminga, no lugar denominado Poção da Mamorana, intersecção das Datas Santo Izidio e Guaraciaba, segue em direção Sul, numa
distância aproximada de 6.000 m, limitando com as Datas Guaraciaba e
Geré, até atingir o ponto 1; daí, prossegue com o rumo Oeste, atravessando estradas carroçáveis e igarapés, limitando com as Datas São Pedro e Promissão. numa extensão aproximada de 6.-'6"00 m, até atingir o
ponto 2, situado na intersecção das Datas Promissão e Santo Antônio
do Vieira; desse ponto, prossegue coro o rumo Norte, atravessando a
BR-316 próximo ao quilômetro 376, limitando com as Datas Santo Antônio do Vieira e Abundância, numa extensão de 6.000 m, até encontrar
o marco do Pau Santo (uma pedra com 37 cm de diâmetro e 13 em de al-
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tura] ou ponto 3, situado na intersecção das Datas Abundância e Santo
Izidio; prossegue em seguida com o rumo Leste, na extensão aproximada de 6.600 m, limitando com a Data Santo Izidio, até encontrar o ponto zero inicial, situado à margem esquerda do Rio Piratininga, fechando o perímetro ora descrito, limitado e confrontado.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: ai o imóvel com
626.6680 ha, de propriedade do Estado do Maranhão, matriculado sob o
u? 99, a fls. 99, do livro 2-D, do Registro de Imóveis da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão; b} os imóveis classificados como empresa
rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art.
2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969; c) as benfeitorias, os
semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, pertencentes aos
ocupantes das áreas de terra referidas no artigo anterior, inclusive a
terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n?
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do art. 13, do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

DECRETO N? 85.266, DE 20 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a atualização dos valores
monetários dos seguros obrigatórios a que
se refere o Decreto n? 61.867, de 7 de dezembro de 1967.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Os valores monetários estabelecidos para fins de contratação dos seguros obrigatórios regulados pelo Decreto n? 61.867, de 7 de
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dezembro de 1967, passam a ser atualizados de acordo com o coeficiente
de atualização da moeda a que se refere o parágrafo único do artigo
2? da Lei n?6.205, de 29 de abril de 1975.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, os limites
constantes dos artigos 10, § I?, 11, 12, 15, inciso lI, 18 e 21 do Decreto
n? 61.867, de 27 de dezembro de 1967, passam a vigorar com os seguintes valores:
I - 100 (cem) vezes o maior valor de referência, quanto
aos seguros de que trata o artigo 10, § I?;
II - 200 (duzentas) vezes o maior valor de referência,
quanto aos seguros de que tratam os artigos 11 e 18;
III - 100 (cem) vezes o maior valor de referência, quanto
aos seguros de que trata o art. 12;
IV - quanto aos seguros de responsabilidade civil extracontratual do proprietário ou explorador de aeronaves, e por
acidente-aeronave, previsto no art. 15, lI:
a) 8.000 vezes o maior valor de referência, no caso de linhas
regulares de navegação aérea;
b) 4.000 vezes o maior valor de referência, nos demais casos.
V - 200 (duzentas) vezes o maior valor de referência, quanto aos seguros de que trata o art. 21.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente o artigo 39 do
Decreto n? 61.867, de 7 de dezembro de 1967.
Brasília.em 20 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes

DECRETO N? 85.267, DE 20 DE OUTUBRO DE 1980
Outorga concessão à
Paquetá Em·
preendimentos Ltde., para estabelecer
uma estação de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Floriano, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n? 14.096177 (Edital n? 114177),
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DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Paquetá Empreendimentos
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radíodífusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para
estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Floriano, Estado do Piauí.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 20 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no

D.a.

de

22.10.80.

DECRETO N? 85.268, DE 20 DE OUTUBRO DE 1980
Transfere de localização os 1?/8?/GAv,
3."/8YGAv, 2.o110."/GAv e l.o113.o1GAv da
Força Aérea Brasileira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 78, item lI, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de
1967, alterado pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam transferidas de localização as seguintes Unidades
Aéreas da Força Aérea Brasileira:
I - o I? Esquadrão do 8? Grupo de Aviação (1?/8? GAvl, da Base
Aérea de Belém para a Base Aérea de Manaus;
II - o 3? Esquadrão do 8? Grupo de Aviação (3?/8? GAv), da Base
Aérea de Santa Cruz para a Base Aérea dos Afonsos;
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III - o 2? Esquadrão do lO? Grupo de Aviação (2?/10? GAv), da
Base Aérea de Florianópolis para a Base Aérea de Campo Grande; e
IV - o I? Esquadrão do 13~ Grupo de Aviação (1~/l3~ GAv), da
Base Aérea de São Paulo para a Base Aérea de Santa Cruz.
Art. 2? Fica o Ministro da Aeronáutica autorizado a baixar os
atos complementares necessários à execução deste Decreto,
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 20 de outubro de 1980;
República.

159~

da Independência e 92? da

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO

N~

85.269, DE 20 DE OUTUBRO DE 1980
Altera a subordinação de Organização
Militar no Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 09 de maio de 1978,
DE CR E TA:
Art. 1~ Fica alterada a subordinação do 1~ Grupo de Artilharia
Antiaérea da I? Região Militar para a Artilharia de Costa da I? Região
Militar.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 20 de outubro de 1980;
República.

159~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

92~

da
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85.270, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Promulga o Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa sobre Transporte e Navegação Marítima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n~ 41, de 10 de junho de
1980, o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, celebrado em Brasília, a 23 de maio
de 1978;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca de
notas, nos termos do seu artigo XV, a 23 de setembro de 1980,
DE C RE TA:
Art. 1~ O Acordo sobre Transportes e Navegação Marítima, apeno
so por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía.tãj de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Acordo mencionado no presente Decreto está publicado no D.a. de
DECRETO

N~

22.10.80.

85.271, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza. o aumento da potêncie da Rãdio Jornal de Assis Chateaubriand Ltda.,
na cidade de -Assis Otxeteeubrtenâ, Estado

do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n~ 128.224/79,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica a Rádio Jornal de Assis Chateaubriand Ltda., execu·
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, autorizada a aumentar, nos
termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência
de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 1.381, de 22
de dezembro de 1977, publicada no Diário Oficial: da União do dia 28
subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria Me n?
1.381/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 85.272, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza o aumento de potência da Rádio Difusora Vale do Paraíba Ltda., na cio
dade de Barra do Pirei. Estado do Rio de
Janeiro.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 7.447/80,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rádio Difusora Vale do Paraíba Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Barra
do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, autorizada a aumentar, nos termos
do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo
restante do prazo estabelecido na Portaria n? 1.104, de 30 de setembro
de 1974, publicada no Diário Oficial da União do dia 7 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria Me n?
1.104174.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 85.273, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
na Tabela Permanente do Ministério da
Educação e Cultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970; no
artigo 3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta dos
Processos DASP n?s 18.799 e 18.950, de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? São incluídos, na forma do Anexo I, nas categorias funcionais de Economista, Técnico de Administração, Contador, Técnico
em Assuntos Culturais e Técnico em Comunicação Social, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LT-NS-900; Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Desenhista, Auxiliar em Assuntos Educacionais, Auxiliar em Assuntos Culturais, Agente de Comunicação 80·
cial, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo - Outras Atividades de Nível Médio, código LTNM-I000; Assistente Jurídico, do Grupo - Serviços Juridicos, código
LT-SJ-ll00; e Motorista Oficial, do Grupo - Serviços de Transportes
Oficial e Portaria, código LT-TP-1200, da Tabela Permanente do Ministério da Educação e Cultura, os empregos a serem providos por pessoal
que se encontrava em exercício no referido Ministério em 31 de outubro
de 1974, e lograram habilitação no processo seletivo especifico, relacionados no Anexo U deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura
submeterá à assinatura da autoridade competente os atos de provímento decorrentes da aplicação do disposto no artigo I? deste Decreto.
Art. 3? A partir da data da publicação dos respectivos atos de
provimento, cessará, automaticamente, o pagamento aos ocupantes dos
empregos abrangidos por este Decreto, de quaisquer retribuições que,
porventura, venham percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma. ressalvado, apenas, o salárto-família.
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Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Deereto vigoram a partir da data do exercício de cada concorrente habilitado no emprego em que for provido, na forma do disposto no artigo 2?,
correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 5? A partir da data da publicação dos respectivos atos de
provimento a que se refere o artigo 2? deste Decreto, ficam suprimidos
os encargos de representação de gabinete, cessando, na mesma data, o
pagamento de integrantes de grupo - tarefa, ou outra forma congênere
de trabalho em grupo e de colaboradores eventuais retribuidos mediano
te recibo, porventura existentes.
Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 22.10.80.

DECRETO N? 85.274, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Suspende" por inconstitucíonalidade,
a execução de parte da Lei n? 8.111, de 14
de maio de 1976, do Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, de acordo com o § 2? do artigo
11 da Constituição, tendo em vista o acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Representação n? 1.042·2 (Goiás) e aten·
dendo ao Ofício n?"Zl/80·P/MC, de 20 de outubro de 1980, da Presídência do mesmo Tribunal,
DE C RE TA:
Art. I? Fica suspensa, por inconstitucionalidade, a execução da
Lei n? 8.111, de 14 de maio de 1976, do Estado de Goiás, na parte em
que, por meio de descrição de divisas territoriais, inclui o Distrito de
Castelândia no Município de Maurilândia.
Art.2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 21 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
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DECRETO N? 85.275, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza: o aumento de potência da Rádio Sociedade Nova Esperança Ltde., na
cidade de Nova Esperança, Estado do Peraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 202.144179,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná, autorizada a aumentar, nos termos do
artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de concessionária, pelo
restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 333, de 10 de abril de
1975, publicada no Diário Oficial da União do dia 16 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria Me n~
333175.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 85.276, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza o aumento de potência da Rá·
dio Educadora Marechal Ltda., na cidade de
Marechal Cénâiâo Rondon, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição. e tendo em vista o que consta do Processo
Me n? 201.111/79,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

67

DE C RE TA:
Art. 1 ~ Fica a Rádio Educadora Marechal Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua
estação. passando. em conseqüência. à condição de concessionária. pelo
restante do prazo estabelecido na Portaria MC n? 785, de 4 de agosto de
1977, publicada no Diário Oficial da União do dia 11 subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC n?
785/77.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

85.277, DE 21 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em Categorias Funcionais do Grupo Serviços Auxiliares e Outras Atividades de
Nível Superior, da Tabela Permanente do
Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 8~ e 9~ da Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo DASP n~ 6.230, de 1980,
DECRETA:
Art. 1~ São incluídos, na forma do Anexo I, nas Categorias Funcionais de Agente Administrativo e Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares, código LT-SA-800, e de Médico e Bibliotecário, do Grupo Ouoras Atividades de Nivel Superior, código LT-NS-900, da Tabela Permanente do Ministério da Fazenda. os empregos cujos ocupantes se habilitaram em concurso público, conforme relação nominal constante do
Anexo II deste Decreto.
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Art. 2'? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 21 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 23.10.80.

DECRETO N? 85.278, DE 22 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o aumento de capital do
Banco de Roraima SIA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento de capital do Banco de Roraima SI A, de Cr$ 34.736.760,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta cruzeiros) para Cr$ 160.000.000,00
(cento e sessenta milhões de cruzeiros).

Art. 2? A participação da União no referido aumento limitar-se-á
à proporção que detém no capital atuai.
Art. 3'? Os recursos necessários à subscrição de capital pela
União, no montante de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros),
correrão por conta de dotações orçamentárias alocadas ao Ministério do

Interior e ao Território Federal de Roraima.
Art. 4?

O presente Decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 22 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO N? 85.279, DE 22 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza o aumento da potência da Rádio Difusora de Monte Alegre de Minas
Ltda., na ciâeâe de Monte Alegre de Minas,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 7.428/80,
DE C RE TA:
Art. I? Fica a Rádio Difusora de Monte Alegre de Minas Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, autorizada a aumentar, nos termos do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963,
a potência de sua estação, passando, em conseqüência, à condição de
concessionária, pelo restante do prazo estabelecido na Portaria MC n?
62, de 2 de abril de 1980, publicada no Diário Oficial da União do dia 8
subseqüente.
Parágrafo único As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC n?
62/80.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía.em 22 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos

DECRETO N? 85.280 DE 22 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza a transferência direta_para a Fundação Cultural Celinauta
da concessão outorgada à Rádio Celinauta Ltda., para execução de serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV, letra «(a». da Constituição. e tendo em vista o que consta do Processo n?
40.758/79,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizada a transferência direta, nos termos do artigo 94, n? 3, letra «a", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, pelo restante
do prazo, para a Fundação Cultural Celinauta - Rádio Celinauta Onda
Média, da concessão deferida à Rádio Celinauta Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, cujo prazo da outorga foi renovado pelo Decreto n? 73.708, de 28 de fevereiro de 1974, publicado no
Diário Oficial da União de I? de março do mesmo ano.
Art. 2? A execução do serviço de radiodifusão que ora se transfere reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H.C.Mattos
DECRETO N? 85.281, DE 22 DE OUTUBRO DE 1980
Altera o Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, que regulamenta, para o
Exército, a Lei n? 5.821, de 10 de novembro
de 1972, que .diepôe sobre as promoções
dos oficiais d~ ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item In do Art. 81, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Os artigos 5?, 6? e 69 do Decreto n? 71.848, de 16 de feve·
reiro de 1973, modificado pelos Decretos n?s 78.985, de 21 de dezembro
de 1976, 84.399, de 16 de janeiro de 1980, e 84.987, de 31 de julho de 1980,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5?
.
a) o disposto nos artigos 15, § I?, acrescentado pela Lei n?
6.814, de 5 de agosto de 1980, 20 e 21 da Lei n? 5.821, de 10 de
novembro de 1972;
e) o cômputo das vagas correspondentes aos coronéis consíderados como não numerados (NN), de acordo com os percentuais fixados, em decreto, para Quadros, Armas ou Serviços,
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respectivamente, até 40 (quarenta) dias antes da data de promoção, e calculados sobre os efetivos previstos no Decreto anual
de fixação dos efetivos do Exército.
§ I? As vagas resultantes da aplicação do disposto na letra
«eu deste artigo serão consideradas abertas na data da aprovação ministerial referida no parágrafo único do artigo 69 deste
Decreto.
§ 2? A formalização do processo a que se refere o § 5? do
artigo 20 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, na redação
dada pela Lei n? 6.814, de 5 de agosto de 1980, compete ao Departamento Geral do Pessoal».
«Art. 6?
.
- Capitão - 82 (oitenta e dois) meses.
Parágrafo único O interstício, no posto de Capitão Farmacêutico, é de 48 (quarenta e oito) meses..
«Art.69
.
p) organizar, com base nos percentuais a que se refere a letra «e» do Art. 5?, até 30 (trinta) dias antes da data de promoção, a relação dos coronéis que passarão à situação de não numerados (NN), no respectivo Quadro, Arma ou Serviço,
submetendo-a ao Ministro do Exército.
Parágrafo único
O Ministro do Exército aprovará a relação de que trata a letra «pu deste artigo, para ser publicada até
20 (vinte) dias antes da data de promoção.»
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 85.282, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor de diversas unidades o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.961.326.000,00 para reforço de dotações consignadas no vi·
gente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Crs 1.961.326.000,00
(um bilhão, novecentos e sessenta e um milhões e trezentos e vinte e
seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independêncía e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábíle
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 23.10.80.

DECRETO N? 85.283, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda o cré·
dito suplementar no valor de Cr$
2.942.114.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de díversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.942.114.000,00
(dois bilhões, novecentos e quarenta e dois milhões e cento e quatorze
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávío Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O de 23.10.80.

DECRETO N? 85.284, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e da Saúde o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.190.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I?
Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social e da Saúde o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.190.000,00
(vinte milhões e cento e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldír Mendes Arcoverde
Jair Soares
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 23.10.80.
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DECRETO N? 85.285, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
14.670.000,00 para reforço de dotações con-

signadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no

artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1?
Fica aberto à Presidência da República em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 14.670.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Ferraz da Rocha
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de23.10.80

DECRETO N? 85.286, de 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
4.000.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 'UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~
Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Snpervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 23.10.80.

DECRETO

N~

85.287, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Cria o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do
Nordeste - 'EDURUAL-NE, 'e dá outras
.proviâêncíes,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens rII e V da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I?
Para dar cumprimento aos compromissos constantes do
Contrato MEC/BIRD n~ 1867/BR/1980, celebrado em 18 de julho de
1980 entre o Governo da União e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), fica instituído no Ministério da Educação e Cultura o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no
Meio Rural do Nordeste - EDURURAL-NE.
Art. 2~
O EDURURAL-NE terá como objetivo a expansão das
oportunidades educacionais e a melhoria das condições da educação no
meio rural do Nordeste, bem como o fortalecimento do processo de planejamento e administração educacionais.
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Art. 3~
A União, nos atos relacionados com o desenvolvimento
do Programa, terá como representante o Secretário de Ensino de l~ e 2?
Graus do Ministério da Educação e Cultura.

Art. 4~ A administração geral do EDURURAL·NE ficará a cargo
de uma Unidade de Administração do Programa - (UNAPI.
§ 1~
A UN AP funcionará junto à Secretaria de Ensino de 1~ e 2~
Graus do Ministério da Educação e Cultura.
§ 2~
A Direção da UN AP será exercida por um CoordenadorGeral a quem caberá a prática de todos os atos pertinentes à ímplementação e desenvolvimento do EDURURAL·NE, bem como disporá 'de um
Coordenador Adjunto e de infra-estrutura técnico-administrativa necessária à execução do Programa.

Art. 5~ Com a finalidade de apreciar os planos operacionais, avaliar a execução do Programa e acompanhar a administração dos assuntos financeiros, o Programa contará com uma Comissão Consultiva InterministeriaI, com a seguinte representação:
I - Ministério da Educação e Cultura, através do titular da Secretaria de I? e 2? Graus, que a presidirá, e de representantes dos titulares da Secretaria Geral e da Secretaria de Controle Interno;
U - Ministério da Fazenda;
lU - Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Parágrafo único A execução do Programa far-se-á com observância das normas relativas à função coordenadora da Secretaria Geral do
Ministério da Educação e Cultura.
Art. 6~
As despesas decorrentes da execução do EDURURAL·
NE serão atendidas por:
a) recursos de origem externa, decorrentes do Contrato de
financiamento referido no Art. l~ ou de outros que venham a
ser celebrados com os mesmos objetivos;
b) dotações específicas consignadas no orçamento da União
para o atendimento dos compromissos na contrato de financiamenta;
c) recursos de outras fontes.
Art. 7~
O EDURURAL-NE se articulará com o Programa Nacional de Ações Sócio-Educativas e Culturais para o Meio Rural e com os
projetos que vêm sendo desenvolvidos na área do Nordeste.
Art. 8~
Fica o Ministério da Educação e Cultura autorizado a
baixar normas complementares necessárias à implementação e desenvolvimento do EDURURAL·NE.
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Art. 9? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella

DECRETO N? 85.288, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o cré·
dito suplementar no valor de c-e
47.400.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor de diversas Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$
47.400.000,00 (quarenta e sete milhões e quatrocentos mil cruzeiros], para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentãris indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Ferraz da Rocha
José Flávio Pécora
Said Farhat

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.10.80.

78

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 85.289,'DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Tribunal de Contas da União
o crédito suplementar no valor de Cr$
47,668.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il.l, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal de Contas da União o crédito suo
plementar no valor de Cr$ 47.668.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta aoíto mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
José Flávio Pêcora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 24.10.80.

DECRETO N? 85.290, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza a NUCLEBRAs a constituir
subsidiária para construção de ueines nucíeoelétrícee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e de acordo com o artigo 2? do Decreto-lei n~ 1.810, de 23 de outubro de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? A Empresas Nucleares Brasileiras SI A - NUCLEBRÀS
fica autorizada a constituir, no prazo de 90 (noventa) dias, subsidiária
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com a finalidade específica de construir usinas nucIeoelétricas, sob a
denominação de Nuclebrás Construtora de Centrais Nucleares SI A
(NUCON), assegurados à NUCLEBRÀS, no mínimo e em caráter permanente, 51 % (cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto.
§ I? O estatuto da NUCON será aprovado mediante decreto do
Presidente da República.
§ 2? As concessionárias de serviços de eletricidade autorizadas a
construir e operar usinas nucleoelétricas poderão participar do capital
da NUCON.
Art. 2? A NUCON terá por objeto o fornecimento global de todos
os serviços de engenharia, equipamentos e materiais necessários à
construção, à montagem e ao comissionamento de usinas nucleoelétri·
caso
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Denilo Venturí]?í
Cesar Cals Filho
DECRETO N? 85.291, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Aprova o Aditamento ao Plano Geral
de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, em 1981 (Decreto
n? 84.216, de 14 de novembro de 1979).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 26, do Decreto n? 57.654, de 20 de
janeiro de 1966,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aprovado o Aditamento que introduz alterações no
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas no ano de 1981, que com este baixa, assinado pelo General-deExército· José Ferraz da Rocha, Ministro de Estado Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1980. 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha

o aditamento ao plano de convocação mencionado no presente Decreto está publicado no
o.o. de27.10.80.
DECRETO N? 85.292, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980.
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Estudos Sociais, de Ciências, de Letras
e de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Santa Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 817/80, conforme consta do Processo
n? 634!78-CFE e 228.324/80 do Ministério da Educação e Cultura.
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento, em regime especial, dos
seguintes cursos: de Estudos Sociais, habilitação em Educação Moral e
Cívica e Licenciatura de I? grau; de Ciências, habilitações em Matemática, em Física, em Química, em Biologia e em Licenciatura de I? grau;
de Letras, Licenciatura; e de Pedagogia, habilitações em Supervisão
Escolar e Orientação Educacional, a serem ministrados pela Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Santa Cruz do Sul, mantida pela Associação -Pró·Ensino, .. com sede na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República ..

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO

N~

81

85.293 DE 27 DE OUTUBRO DE 1980.
Abre ao Senado Federal, o crédito suplementar no valor de cr$ 422.960.000,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal, o .crédito suplementar no
valor de Cr$ 422.960.000,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécore

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 29110/80.

DECRETO

N~

85.294, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Abre à Presidêncía da República o crédito suplementar
no valor de Cr$
8.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor do Serviço Nacional de Informações e da Escola Nacional de Informações, o
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crédito suplementar no valor de Cr$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Octavio Aguiar de Medeiros
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 29.10.80.

DECRETO N? 85.295, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Abre Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
23.645.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
á

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da Rspública em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 23.645.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos
e quarenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 29.10.80 e republicados no de 30.10.80
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DECRETO N? 85.296, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
o crédito suplementar no valor de Cr$
1.229.300.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.229.300.000,00 (um bilhão duzentos e vinte e nove milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 29.10.80

DECRETO N? 85.297, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 15.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). para reforço da dotação orçamentária indicada no anexo I deste
Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro.
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 29/10/80.

DECRETO n? 85.298, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Extingue Organizações MiUtares no
Ministério do Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item Hl, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 09 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam extintos o 34? Batalhão de Infantaria de Selva e a
Colônia Militar do Oiapoque, a partir de 31 de dezembro de 1980.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 85.299, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Cria Organização Militar no Ministério
do Exército e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 09 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Fica criado o 3? Batalhão Especial de Fronteira, com sede
em Macapá - AP, subordinado ao Comando de Fronteira do Amapá.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 85.300, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Cria Organização Militar no Ministério
do Exército e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, de conformidade com o disposto no art. 46, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, no
art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 09 de maio de 1978,
DE CR E TA:
Art. I? Fica criado o Comando de Fronteira do Amapá, com sede
emMacapá - AP, subordinado à 8? Região Militar.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, DF, 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 85.301, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Trabalbo o crédito suplementar no valor de c-e
741.530.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 03 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$ 741.830.000,00 (setecentos e quarenta e um milhões e
oitocentos e trinta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários a execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murilo Macêdo
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 30.10.80.

DECRETO N? 85.302, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor de diversas unidades o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.365.250.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização emitida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.365.250. 000,00 (dois bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
Repúbiica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
José Flávio Pécora

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 30.10.80.

DECRETO N? 85.303, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$
2.405.735.000.00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.405.735.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinco milhões e setecentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 29 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Waldir Mendes Arcoverde
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 30.10.80

DECRETO N? 85.304, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da SecreterieçGerel o crédito suplementar no valor de Cr$ 130.000.000,00 para
esforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 130.000.000,00
(cento e trinta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ângelo Amaury Stábile
José Flávio Pécora
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 30.10.80.

ATOS DO-PODER EXECUTIVO

89

DECRETO N? 85.305, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza a alienação de imóvel residencial de propriedade da União, localizado em Brasília.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o artigo
195, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DE C RE TA:
Art. 1? Fica autorizado o Departamento Administrativo do Serviço .Püblico (DASP), através da Superintendência de Construção e Administração Imobiliária (SUCAD), a alienar o imóvel residencial representado pela Chácara 89, da QI 05, do SHIISUL, nesta Capital, de propriedade da União, registrado sob n? 01, na matrícula 12.579, de 2 de agosto
de 1977, no Cartório do 1? Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
Art. 2? A alienação autorizada por este Decreto será precedida de
licitação pública, tendo como base preço igualou superior ao valor
atualizado do imóvel, fixado pela SUCAD, mediante avaliação realizada na forma do Decreto n? 74.409, de 14 de agosto de 1974.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 85.306, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980
Promulga o Protocolo .eobre Privilégios, Isenções e Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite - INTELSAT - assinado em
Washington. no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 52, de 22 de agosto de
1979, o Protocolo sobre Privilégios, Isenções e Imunidade da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT
concluído em Washington a 19 de maio de 1978;
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Considerando que o referido Protocolo, ratificado pelo Governo
brasileiro a 10 de dezembro de 1979, entrou em vigor, nos termos de seu
Artigo 16, a 9 de outubro de 1980;
DE C RE TA:
Artigo I? O Protocolo sobre Privilégio, Isenções e Imunidades da
Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTEL8AT -, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreíro

o protocolo mencionado no presente Decreto está publicado no

D.O. de 31.10.80.

DECRETO N? 85.307, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980
Amplia a área prioritária, para fins de
reforma agrária, de que trata o Decreto n?
77.073, de 22 de janeiro de 1976, alterado
pelo Decreto n? 78.250, de 16 de agosto de
1976, e prorroga -o prazo de intervenção governamental.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
tendo em vista o disposto '110 art. 43, § 2?, alínea b, da Lei n? 4.504, de
30 de novembro de 1964, decreta:
Art. I? Fica ampliada a área prioritária, para fins de reforma
agrária, de que trata o Decreto n? 77.073, de 22 de janeiro de 1976, alterado pelo Decreto n? 78.250, de 16 de agosto de 1976, acrescentando-selhe as áreas com as seguintes características e confrontações:
a) imóvel denominado "Data Santa Rosa H", situado nos Municípios de Caxias e Matões, Estado do Maranhão, com área aproximada de 14.857ha e o perímetro seguinte: partindo do M(O), denominado
São Gonçalo, situado na divisa da Data Bartolomeu e Gleba São Gonçalo; daí, segue, limitahdo com a Gleba São Gonçalo, com o rumo magnético de 68'00' SE e com a distãncia de 2.400,00m (atravessando a Rodovia MA-034), até o M(l); daí, segue, limitando com a Gleba' São Gonçalo, com o rumo magnético de 00'30'NW e com a distância de
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l.300,00m, até o M(2), situado na divisa da Gleba São Gonçalo e área
excluída da Data Santa Rosa lI; daí, segue, limitando com a área excluída da Data Santa Rosa H, com o rumo magnético de 88'30' NE e
com a distãncia de 2.570,00m, até o M(3); daí, segue, limitando com
área excluída da Data Santa Rosa H, com o rumo magnético de 08'00'
SW e com a distância de l.OOO,OOm, até o M(4); daí, segue, limitando
com a área excluída da Data Santa Rosa H, com o rumo magnético de
68'00' SE e com a distãncia de 2.850,00m, até o M(5), situado na divisa
da área excluída da Data Santa Rosa II e Data Cana Brava; daí, segue,
limitando com a Data Cana Brava, com o rumo magnético de 34'00' SW
e com a distância de 3.460,00m, até o M(6), denominado Mandacaru;
daí, segue, limitando com a Data Cana Brava, com o rumo magnético
de 10'00' SW e com a distância de 1l.740,00m, até o M(l), denominado
Laranjeira, situado na divisa da Data Cana Brava e Data Guaribão;
daí, segue, limitando com a Data Guaríbão, com o rumo magnético de
79'30' NW e com a distância de l.500,00m, até o M(8), denominado Taboca; daí, segue, limitando com a Data Guaríbão, com o rumo magnéti·
co de 02'00' SE e com a distância de l.960,00m, até o M(9), situado na
divisa da Data Guaríbão e Data Morros ou Sobra Pedreiras; daí, segue,
limitando com a Data Morros ou Sobra Pedreiras, com o rumo magnéti·
co de 65'00' NWe com distãncia de 10.850,OOm (atravessando a Rodovia
MA-034), até O M(10), situado na divisa da Data Morros ou Sobra Pedreíras e Data Três Buritis; daí, segue, limitando com a Data Três Burítis, com o rumo magnético de 21'30'NE e com a distância de
2.790,00m, até O Mfl l}, situado na divisa da Data Três Burítis e Data
Bartolomeu; daí, segue, limitando com a Data Bartolomeu, com o rumo
magnético de 33'OO'NE e com a distância de 12.540,00m, até o .M(OI,
ponto de partida da descríção deste perímetro.
b) imóvel denominado «Data Cana Brava», situado no Município
de Matões, Estado do Maranhão, com área aproximada de 12.600ha e o
perímetro seguinte: partindo do M(O), denominado Baixão da Boa Vista, situado na divisa da Data Bonito e Data Guaribão; daí, segue limitando com a Data Guaríbão , com o rumo magnético de 77'OO'NW e com
a distância de 6.540,00m até o M(l), denominado Laranjeira, situado na
divisa da Data Guaribão e Data Acaba Vida; daí, segue, limitando
com a Data Acaba Vida e Data Santa Rosa H, com o rumo magnético
de 10'OO'NE e com a distância de 1l.740,00m, até o M(6), denominado
Mandacaru; daí, segue, limitando com a Data Santa Rosa Il , com o rumo magnético de 34'OO'NE e com a distância de 5.000,00m (atravessando a estrada carroçável, que liga Mandacaru/Data Cana Brava), até o
M(3), denominado Capinai, situado na divisa da Data Santa Rosa II e
área excluída da Data Santa Rosa lI; daí, segue, limitando com a área
excluída da Data Santa Rosa II e Data Mangabeira, com o rumo magnético de 64'OO'SE e com a distância de 8.630,00m, até o M(4), denomi-
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nado Marinheiro; daí, segue, límitando com a Data Mangabeira e Data
Bonito, com o rumo magnético de 25°00'8W e com a distância de
l4.800,00m, até encontrar o ponto de partida da descrição deste perímetro.
c] imóvel denominado «Data Bonito», situado nos Municípios de
Timon e Matões, Estado do Maranhão, com a área aproximada de
26.l57,7000ha e o perímetro seguinte: partindo do M(O), denominado
Baixão da Boa Vista, situado na divisa da Data Guaribão e Cana Brava; daí, segue, limitando com a Data Cana Brava, com o rumo magnético de 25°00'NE e com a distância de l3.928,00m, até o Mü.), denominado Baíxão; daí, segue, limitando com a Data Mangabeira, com o rumo
magnético de 8l o00'SE e com a distância de 1.900,00m, até o M(21, denominado Cabeceira do Paulo; daí, segue, limitando com a Data Mangabeira com o rumo magnético de 52°00'SE e com a distância de
l5AOO,00m, até o M(3), denominado Anajá: daí, segue, limitando com a
Data Mangabeira, com o rumo magnético de 78°00'SE e com a distância de 2.900,00m, até o M(4), situado na divisa da Data Mangabeira e
Data Ladeira; daí, segue, limitando com a Data Ladeira, com o rumo
magnético de 23°00'SW e com uma distância de 10.000,00m, até o M(5),
denominado Adr.ião, situado na divisa da Data Ladeira e Data Barrocão; daí, segue, limitando com a Data Barracão, com o rumo magnético de 68°00'NW e com a distância de 2.000,00m, até o M(6), denominado
Côco do Hígino, situado na divisa da Data Barrocão e Data Espora;
daí, segue, limitando com a Data Espora, com o rumo magnético de
59°00'NW e com a distância de 8A92,00m, até o M(7), denominado Ladeira do Jaboti; daí, segue, limitando com a Data Espora, com o rumo
magnético de 3l o30'SW e com a distância de 8.l50,00m, até o M(8), denominado Bacuri, situado na divisa da Data Espora e Data Guaribão;
daí, segue, limitando com a Data Guaribão, com o rumo magnético de
49°30'NW e com uma distância de 7AOO,OOm, até o M(9), denominado
Guaríbão, daí, segue, limitando com a Data Guaribão, com o rumo
magnético de 02°30'NE e com a distância de 3.950,00m, até encontrar o
marco inicial da descrição deste perímetro.

Art. 2? A ampliação da área prioritária permitirá ao Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA alcançar, preferencialmente, os seguintes objetivos:
I -

n liares;

o condicionamento do uso da terra à sua função social;

a constituição de até 2.000 (duas mil) unidades fami-

In - a organização de 1 (uma) cooperativa;
IV - a regularização fundiária da região.
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Art. 3? Fica prorrogado por 5 (cinco) anos, a partir do seu término, o prazo de intervenção governamental na área prioritária de reforma agrária, declarada pelo Decreto n? 77.073, de 22 de janeiro de 1976,
alterado pelo Decreto n? 78.250, de 16 de agosto de 1976.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngel0 Amaury Stábile
DECRETO N? 85.308 DE 30 DE OUTUBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, os imóveis rurais que
menciona, situados no Estado do Maranhão, compreendidos na área prioritária de
reforma agrária, de que tratam os Decretos
nie 77.073, de 22 de janeiro de 1976, 78.250,
de 16 de agosto de 1976, e 85.307 de 30 de.
outubro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, decreta:
Art. I? São declarados de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I, e V,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais, a seguir
descritos, situados nos Municípios de Matões, Caxias e T'imon, no Estado do Maranhão:
a) imóvel denominado «Data Santa Rosa H», com área aproximada
de 14.857 ha e o perímetro seguinte: partindo do M(O), denominado São
Gonçalo, situado na divisa da Data Bartolomeu e Gleba São Gonçalo;
daí, segue, limitando com a Gleba São Gonçalo, com o rumo magnético
de 68?00'SE e com a distãncia de 2.400,00 m (atravessando a Rodovia
MA-034), até o M(l); daí, segue, limitando com a Gleba São Gonçalo,
com o rumo magnético de 00?30' NW e com a distância de 1.300 m, até o
M(2), situado na divisa da Gleba São Gonçalo e Área excluída da Data
Santa Rosa H; daí, segue, limitando com a Área excluída da Data Santa Rosa H, com o rumo magnético de 88?30' NE e com a distância de
2.570,00 m, até o M(3); daí, segue, limitando com a Área excluída da
Data Santa Rosa H, com o rumo magnético de 08?00' SW e com a distância de 1.000,00 m, até o M(4); daí; segue, limitando com a Área excluída da 'Data Santa Rosa H, com o rumo magnético de 68?00' SE e
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com a distância de 2.850,00 m, até o M(51, situado na divisa da Área excluída da Data Santa Rosa II e Data Cana Brava; daí, segue, limitando
com a Data Cana Brava, com o rumo magnético de 34'00' SW e com a
distância de 3.460,00 m, até o M(6), denominado Mandacarú; daí, segue,
limitando com a Data Cana Brava, com o rumo magnético de 10?00' SW
e com a distância de 11.740,00 m, até o M(l), denominado Laranjeira, situado na divisa da Data Cana Brava e Data Guaribão; daí, segue, limitando com a Data Guaribão, com o rumo magnético de 79?30' NW e com
a distância de 1.500,00 m, até o M(S), denominado Taboca; daí, segue,
limitando com a Data Guaribão, com o rumo magnético de 02?00' SE e
com a distância de 1.960,00 m, até o M(9), situado na divisa da Data
Guaribão e Data Morros ou Sobra Pedreiras; daí, segue, limitando com
a Data Morros ou Sobra Pedreiras, com o rumo magnético de 65?00'
NW e com a distância de 10.850,00 m (atravessando a Rodovia MA-034),
até o M(10), situado na divisa da Data Morros ou Sobra Pedreiras e
Data Três Buritis; daí, segue, limitando com a Data Três Buritis, com
o rumo magnético de 21?30' NE e com a distância de 2.790,00 m, até o
M(ll), situado na divisa da Data Três Burítís e Data Bartolomeu; daí,
segue, limitando com a Data Bartolomeu, com o rumo magnético de
33?00' NE e com a distância de 12.540,00 m, até o M(O), ponto de partida da descrição deste perímetro.
b) imóvel denominado «Data Cana Brava», com área aproximada
de 12.600 ha e o perímetro seguinte: partindo do M(O), denominado Baixão da Boa Vista, situado na dívisa da Data Bonito e Data Guaribão;
daí, segue, limitando com a Data Guaribão, com o rumo magnético de
77?OÚ' NW e com a distância de 6.540,00 m, até o M(l), denominado Laranjeira, situado na divisa da Data Guaribão e Data Acaba Vida; daí,
segue, limitando com a Data Acaba Vida e Data Santa Rosa II, com o
rumo magnético de 10'00' NE e com a distância de 11.740,00 m, até o
M(6), denominado Mandacarú; daí, segue, limitando com a Data Santa
Rosa H, com o rumo magnético de 34?00' NE e com a distância de
5.000,00 m (atravessando a estrada carroçável que liga Mandacaru/Data Cana Brava), até o M(3), denominado Capinai, situado na divisa da
Data Santa Rosa II e Área excluída da Data Santa Rosa II; daí, segue,
limitando com a Área excluída da Data Santa Rosa II e Data Mangabeira, com o rumo magnético de 64'00' SE e com a distância de 8.630,00
m, até o M(4), denominado Marinheiro; daí, segue, limitando com a Data Mangabeira e Data Bonito, com o rumo magnético de 25'00" SW e
com a distância de 14.S00,00 m, até encontrar o ponto de partida da descrição deste perímetro.
c) imóvel denominado «Data Bonito», com área aproximada de
26.157,7000 ha e o perímetro seguinte: partindo do M(O), denominado
Baixão da Boa Vista, situado na divisa da Data Guaribão e Cana Brava; dai. segue, limitando com a Data Cana Brava, com o rumo magnético de 25'00' NE e com a distância de 13.92S,00 m, até o M(l), denominá-
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do Baixão; daí, 'Segue, limitando com a Data Mangabeira, com o rumo
magnético de 81°00' SE e com a distância de 1.900,00 m, até o M(21, denominado Cabeceira do Paulo; dai, segue, limitando com a data Mangabeira, com o rumo magnético de 52°00' SE e com a distância de 15.400
m, até o M(3), denominado Anajá; dai, segue, limitando com a Data
Mangabeira, com o rumo magnético de 78, °00' SE e com a distância de
2.900,00 m, até o M(41, situado na divisa da Data Mangabeira e Data
Ladeira; daí, segue, limitando com a Data Ladeira, com o rumo magnético de 23~00' SW e com uma distância de 10.000,00 m, até o M(5), denominado Adrião, situado na divisa da Data Ladeira e Data Earrocão;
daí, segue, limitando com a Data Barrocão, com o rumo magnético de
6B~00' NW e com a distância de 2.000,00 m, até o M(6), denominado CÔco do Hígino , situado na divisa da Data Earrocão e Data Espora; dai,
segue, limitando com a Data Espora, com o rumo magnético de 59~00'
NWe com a distância de 8.492,00 m, até o M(7), denominado Ladeira de
J aboti; daí, segue, limitando com a Data Espora, com o rumo magnético de 31~30' SW e com a distância de B.150,00 m, até o M(B), denominado Bacurí, situado na divisa da Data Espora e Data Guaribão; dai, segue, limitando com a Data Guaríbão, com o rumo magnético de 49'30'
NW e com a distância de 7.400,00 m, até o M(9), denominado Guaribão;
daí, segue, limitando com Data Guaribão, com o rumo magnético de
02°30' NE e com a distância de 3.950,00 m, até encontrar o marco inicial
da descrição deste perímetro.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2~ do Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes das áreas referidas no artigo anterior, incIusivea terceiros.
Art. 3~ O Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata '0 presente Decreto, na fosma prevista no Decreto-lei
n~ 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4~ É ressalvado o direito da União de questionar o dominio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n~ 4.947, de 6 de abril de 1966, e no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábíle.
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DECRETO N? 85.309, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a operação do Porto de
Santos, a partir de 8 de novembro de 1980,
fixa regras para 8. passagem do acervo,
instalações e pessoal â responsabilidade da
Companhia Docas do Estado de São Paulo
- CODES?, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os bens móveis e imóveis de propriedade da União e afetados ao complexo portuário de Santos, no Estado de São Paulo, ficarão sob a guarda, responsabilidade e gestão da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP, até que a União tenha concluído os
trabalhos relativos ao término da concessão outorgada à Companhia
Docas de Santos - CDS, quando, mediante ato do Ministro dos Transportes, terão a destinação prevista no artigo 7? da Lei n? 6.222, de 10 de
julho de 1975.
Parágrafo Único Para cumprimento do disposto neste artigo,
lavrar-se-á, a 7 de novembro de 1980, termo entre a CDS e a Empresa
de Portos do Brasil, S.A. - PORTOBRÁS, esta como representante da
União, com a interveniência e anuência da CODESP.
Art. 2? A partir de 8 de novembro de 1980, a CODESP ficará investida nos poderes de Administração, operação e exploração do Porto
de Santos, para todos os fins de direito, assumindo os direitos e obrigações detidos pela CDS em 'razão da exploração portuária concedida, inclusive nos processos em curso em qualquer juízo, instância ou t.ribunal ou perante autoridades administrativas ou fiscais.
Parágrafo Único O disposto neste artigo não exonera a CDS de
suas responsabilidades para com a União, em razão de inadimplemento
de quaisquer cláusulas do contrato de concessão, segundo se venha a
apurar no curso da tomada de contas final da concessão.
Art. 3?
Os contratos de trabalhos dos empregados vinculados à
exploração do Porto de Santos, qualquer que seja a localidade em que
estejam servindo e assegurados todos os direitos a eles inerentes, passarão, a partir do dia 8 de novembro de 1980, à responsabilidade da
CODESP, por sucessão trabalhista e sem qualquer solução de continuidade, integrando os detentores de tais contratos quadro especial na estrutura de recursos humanos da CODESP.
Art. 4? A CODESP terá Tabela de empregos e salários regida e
estruturada na forma da legislação em vigor, devendo assegurar aos
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empregados de que trata o artigo anterior o direito de opção pelo Ingresso na referida Tabela ou permanência no quadro em que lotados na
data da sucessão trabalhista.
Parágrafo Único O preenchimento das vagas existentes na Tabela
a que se refere este artigo após as t-.ransposições do pessoal atualmente
lotado no quadro da CDS, que tenha optado pela nova situação, dependerá das necessidades de operação portuária e só ocorrerá quando a
atual força de trabalho se evidencie insuficiente.
Art. 5? A União, como poder concedente, assegurará o cumprimento das obrigações e compromissos assumidos pela CDS para com
seus empregados e terceiros em decorrência das atividades portuárias,
cuja execução se processe após a data do término da concessão.
Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
Murilo Macêdo

DECRETO N? 85.310, DE 31 DE OUTUBRO DE 1980
Fixa novos nivee de selário-mmimo
para todo o território Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 116, § 2?, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de 1943, e a Lei n? 6.708, de 30
de outubro de 1979,
DECRETA:
Art. lt? A tabela de salário-mínimo aprovada pelo Decreto n?
84.674, de 30 de abril de 1980, fica alterada na forma da nova tabela que
acompanha o presente Decreto e vigorará pelo prazo de 3 (três). anos,
conforme dispõe o § I? do artigo 116 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de 1943.
Art. 2t? Para os menores aprendizes de que trata o artigo 80, e seu
parágrafo único, da mencionada Consolidação, o salário-mínimo corresponderá ao valor de meio salário-mínimo regional durante a primeira
metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo
ofício. Durante a segunda metade do aprendizado, o salário-mínimo será correspondente a dois terços do valor do salário-mínimo regional.
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Art. 3~ Aplicar-se-á o disposto na Lei n? 5.381, de 09 de fevereiro
de 1968, para os Municípios que vierem a ser criados na vigência deste
Decreto.
Art. 4~ Para os trabalhadores que tenham fixado por lei o máximo da jornada diária em menos de oito horas, o salário-mínimo horário
será igual ao da nova tabela multiplicado por oito e dividido por aquele
máximo legal.
Art. 5? O presente Decreto entra em vigor em I? de novembro de
1980, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
A tabela mencionada no presente Decreto está publicada no D.O. de 31.10.80.

DECRETO

N~

85.311, DE 31 DE OUTUBRO DE 1980
Fixa o coeficiente de etuelizeçüo monetária previsto na Lei n? 6.205, de 29 de
abril de 1975, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e nos termos do artigo 2?,
parágrafo único, da Lei n~ 6.205, de 29 de abril de 1975, e da Lei n?
6.423, de 17 de junho de 1977;
DECRETA;
Art. I? O coeficiente de atualização monetária a que se refere o
parágrafo único do artigo 2~ da Lei n~ 6.205, de 29 de abril de 1975, será
de 1,208 (um inteiro e duzentos e oito milésimos), aplicável sobre os
valores-padrão vigentes em 1~ de maio de 1980.

Parágrafo único. Os valores de referência a serem adotados em
cada região, já atualizados na forma do caput deste artigo, constam do
Anexo ao presente Decreto.
Art. 2? O coeficiente fixado no artigo I? deste Decreto aplica-se,
inclusive, às penas pecuniárias previstas em lei e aos valores mínimos
estabelecidos para alçada e recurso para os Tribunais.
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Art. 3? O presente Decreto entra em vigor em I? de novembro de
1980, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o

anexO mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 31.10.80

DECRETO N? 85.312, DE 31 DE OUTUBRO DE 1980
Revoga o Decreto n? 16.393, de 22 de
agosto de 1944, que concedeu à empresa
The Coca-Cola Bxport Corporetion autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, combinado com o
artigo 300, da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
DECRE TA:
Art. 1? Fica revogado o Decreto n? 16.393, de 22 de agosto de
1944, que concedeu à empresa TheCoca-ColaExport Corporation, constítuídae organizada de acordo com as Leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede na cidade de Atlanta, Estado da
Geórgia, autorização para funcionar no Brasil, atendendo ao que consta
do processo MIC 107.854/80.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
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DECRETO N? 85.313, DE 31 DE OUTUBRO DE 1980
Concede à empresa Coca-Cola Brazil
Limitada
Inc. autorização para funcíonar na República Federativa do Brasil e
sua nacionalização, com a denominação de

Coca-Cola Administração e Participações
Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, combinado
com o artigo 300, da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. 1? E concedida à empresa Coca-Cola Brazil Limitada Inc. autorização para funcionar na República Federativa do Brasil e sua nacionalização com a denominação de Coca-Cola Administração e Part.ícípações Ltda., de acordo com a resolução adotada pela Diretoria da empresa em reunião realizada em 14 de julho de 1980 e anexo B.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de outubro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
Os documentos referentes ao presente Decreto estão publicados no D.O. de 31.11.80 e republicados no de 4.11.80.

DECRETO N? 85.314, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1980
Promulga o Convênio sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso
N acionai aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 59, de 28 de junho de
1980, o Convênio sobre T'ransportes Maritimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China, celebrado em Brasilia, a 22 de maio de 1979:
Considerando que o referido Convênio entrou em vigor, por troca
de notas, nos termos de seu Artigo XV, a 30 de outubro de 1980,
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DECRETA:

Art. I? Convênio sobre Transportes Marítimos, apenso por copia
ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Convênio mencionado no presente Decreto está publicado noD.O. de 5.11.80.

DECRETO N? 85.315, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera o artigo 2? do Decreto n? 76.089,
de 6 de agosto de 1975, que dispõe sobre o
Conselho de Administração da SUFRAMA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,

DE CRE TA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n? 76.089, de 6 de agosto de 1975,
que dispõe sobre o Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 2r: Os membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes, em número de 2 (dois) para cada Conselheiro, serão nomeados pelo Ministro de Estado do Interior".
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Mário Andreazza
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DECRETO

N~

85.316, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1980
Extingue o Vice-Consulado do Brasil
em Bridgetown.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que
lhe confere o artigo 81, itenslIl e IX, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no § 1~ do artigo 28 do Decreto n~ 71.534, de 12 de dezembro
de 1972, com a redação dada pelo Decreto n? 76.758, de 9 de dezembro
de 1975,
DE CRETA:
Art. 1~
Barbados.

Fica extinto o Vice-Consulado do Brasil em Bridgetown,

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da

República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

DECRETO

N~

85.317, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1980
Fixa os percentuais de que trata o § 3?
do artigo 15 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I'?

São fixados. para a aplicação nas promoções a serem efe-

tivadas em 25 de dezembro de 1980, os seguintes percentuais, de conformidade com o disposto no § 3~ do artigo 15 da Lei n~ 5.821, de 10 de novembro de 1972, na redação dada pela Lei n~ 6.814, de 5 de agosto de
1980, calculados sobre os efetivos estabelecidos pelo Decreto n~ 84.400,
de 16 de janeiro de 1980:
- para os coronéis
, das Armas e QMB - 16%
- para os coronéis do Quadro de Oficiais Médicos - 7%
para os coronéis do Quadro de Oficiais Intendentes

35%
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Art. 2'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Walter Pires
DECRETO N? 85.318, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de ca
840.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Cr$ 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2'? Os recursos necessanos à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 4 de novembro de 1980;
da República.

159? da Independência e 92?

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

6.11.80.
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DECRETO

N~

85.319, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre â. Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, em favor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 42.230.000,00,

para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 42.230.000,00 (quarenta e dois milhões. duzentos e trinta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. em 4 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

DECRETO

N~

o.o.

de 6.11.80.

85.320, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
3.300.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. l? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.300,000,00 (três milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 4 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Golbery do Couto e Silva
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 6.11.80.

DECRETO N? 85.321, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera o Regulamento aprovado pelo
Decreto n~ 68.419, de 25 de março de 1971,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os artigos 53, 54 e 56 do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 68.419, de 25 de março de 1971, alterado pelo Decreto n? 79.698,
de 16 de maio de 1977, passam a ter a seguinte redação, acrescido o artigo 56 dos §§ 7? e 8?:
«Art. 53 Os consumidores industriais faturados nas tarifas do Grupo A, como definido no artigo 2? do Decreto n?
62.724, de 17 de maio de 1968, detentores das condições e características operacionais descritas no artigo seguinte. farão jus à
redução do empréstimo compulsório, nos termos deste Regulamento.
Art. 54 Para efeito da redução do empréstimo compulsório. referida no artigo anterior. considerar-se-ão as indústrias

106

ATOS DO PODER EXECUTIVO

que, no período de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem de
60 (sessenta) dias ao pedido de redução, apresentem os seguintes elementos operacionais:
a) média dos fatores de carga de faturamento mensal igual
ou superior a 30% (trinta por cento); e
b) despesa com energia elétrica igualou superior a 3% (três
por cento) do valor de suas vendas.
§ l~ Para efeito deste artigo, o fator de carga de faturamento mensal será calculado pela relação entre o consumo mensal
faturado e o produto da demanda mensal faturada por 730 (setecentas e trinta) horas.
§ 2~ No cálculo do fator de carga de faturamento mensal,
quando este, por qualquer motivo, resultar superior a 100%
(cem por cento), tomar-se-á, para uso da fórmula estabelecida
no artigo 56 deste Regulamento, o valor médio dos meses regulares.

Art. 56 O benefício da redução, que não poderá exceder a
98% (noventa e oito por cento), será concedido a título temporário, por um período de até 24 (vinte e quatro) meses, e calculado
de acordo com a fórmula seguinte:
R = 0,575
(D/V + 5)
~ (1 - n/M)
onde:
R = valor percentual da redução:
D/V = valor percentual da relação entre a despesa demonstrada com energia elétrica e as vendas efetuadas pelo consumidor
industrial no período de constataçã_o;
Fc = valor percentual da média dos fatores de carga de faturamento mensal, definido no § 1~ do artigo 54;
n = número total de ocorrências, observado o disposto no §
I? deste artigo, de fator de potência indutivo médio mensal inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), verificado no período de
constatação, como definido no artigo 54, no conjunto de medição
de faturamento para o qual está sendo pleiteada a redução. No
caso de existência de mais de um conjunto de medição de faturamento para o mesmo estabelecimento industrial, deverá ser
considerada a soma das ocorrências apuradas, na forma acima,
para cada conjunto;

M = número total de meses de faturamento, dentro do mesmo período de constatação já referido, correspondente ao conjunto de medição de faturamento objeto da redução. No caso de
existência de ';mais de um conjunto de medição de faturamento
para o mesmo estabelecimento industrial, deverá ser considerada a soma do número total de meses apurados, na forma acima,
para cada conjunto.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

107

§ I? Para efeito do cálculo do valor de «n», na fórmula de
redução anteriormente citada, só serão considerados, para cada
conjunto de medição de faturamento, os casos que apresentarem, no período de constatação em análise, mais de 3 (três)
ocorrências de fator de potência indutivo médio mensal inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento).
§ 2? Para o cálculo das despesas com energia elétrica, serão consideradas, exclusivamente, as importâncias relativas à
demanda de potência e ao consumo de energia faturados.
§ 3? Para apuração do valor das vendas referidas no artigo
54 excluir-se-á o Imposto Sobre Produtos Industrializados correspondente às mesmas.
§ 4~ Será de 15% (quinze por cento) o valor máximo da relação entre as despesas com energia elétrica e o valor das vendas, a ser considerado no cálculo da redução.
§ 5? No cômputo da despesa com energia elétrica de consumidores industriais, que sejam também autoprodutores, será
considerado o total da energia própria e da energia comprada,
calculada aquela ao valor da tarifa média, mês a mês, desta última. Se o consumo decorrente de geração própria se enquadrar
nas condições previstas no artigo I? do Decreto-lei n? 1.513, de
29 de dezembro de 1976, não será computado o total da energia
própria.

§ 6~ O fator de carga de faturamento mensal dos consumidores referidos no parágrafo anterior será aquele apurado relativamente ao fornecimento de energia elétrica realizado pelo concessionário.
§ 7? Para estabelecimentos industriais com menos de 2
(dois) anos de atividade, o cálculo da redução deverá efetuar-se
para o período de constatação de 24 (vinte e quatro) meses, com
base nos elementos verificados no período de seu efetivo funcionamento, e naqueles elementos que vierem a ser estimados para
sua complementação.
§ 8~ Na fórmula do cálculo da redução para o estabelecimento industrial com menos de 2 (dois) anos de atividade, objeto de § 7? deste artigo, somente serão consideradas as ocorrências de fator de potência indutivo médio inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) realmente verificadas no período de seu efetivo funcionamento».

Art. 2~ O artigo 58 do Regulamento aprovado pelo Decreto n~
68.419, de 25 de março de 1971, alterado pelo artigo 1~ do Decreto n?
68.635, de 20 de maio de 1971, passa a ter a seguinte redação:
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«Art. 58 Os atos concessivos de redução do empréstimo
compulsório serão executados pelos concessionários a partir do
faturamento indicado no próprio ato referido, e não poderão retroagir além da data em que a indústria apresente completa documentação exigida para a redução pleiteada, conforme regulamentação em vigor..
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 5 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.322, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede à Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA, Telecomunicações
de Sergipe S.A. - TELERGIPE e Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR,
empresas controladas pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, autorização para promover emissões de debêntures e elevar o capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam autorizadas a promover emissões de debêntures,
conversíveis em ações, nos valores indicados, bem como elevar o respectivo capital social, ·até o montante da correspondente emissão de debêntures, as empresas controladas pela Telecomunicações Brasileiras
S.A. - TELEBRÁS, a seguir relacionadas:
VALOR EM
EMPRESAS
Cr$ 1.000,00
Telecomunicações do Maranhão S.A.
136.000
Telecomunicações de Sergipe S.A.
163.000
Telecomunicações do Paraná S.A.
545.700

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C.Mattos
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DECRETO N? 85.323, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1980
Fixa os efetivos de Oficiais da Força
Aérea Brasileira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de conformidade com o item
lII, do artigo 81, da Constituição, e o disposto no artigo I? da Lei n:'
6.837, de 29 de outubro de 1980,
DECRETA:
Art. I? São fixados os efetivos de Oficiais da Força Aérea Brasileira de acordo com os quadros I e lI, a vigorar no último quadrimestre
de 1980.
I -

Oficiais-Generais
Quadros
Postos
Av.
(do Ar)

Tenente-Brigadeiro

Eng.

Med.

6

Major-Brigadeiro

18

Erigadeiro

29

II -

Int.

3

3

3

Oficiais

Oficiais
Temporários

Oficiais de Carreira

Totàl

Quadros

õl

o
oi
o
Aviadores
Engenheiros

ci
~

'ij'

ci.

ci~

ci~

E-<

E-<

o.

o.

~

'"

=
E

ci~

ci
~

E-<

E-<

o.

o.

~

'"

=
E

E-<

:s

o=

150

300

450

550

500

250 2200

2200

20

32

50

100

110

312

312

o

'"

o

'"
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*49

749

"47

*47

555

33

*35

'35

68

113

"26

~'26

139

*48

320

35

85

150

200

140

Médicos

30

60

100

148

170

508

Farmacêuticos

2

2

6

8

16

Dentistas

2

6

16

40

50

7

26

100

100

Infantaria da
Aeronáutica

90

700

Intendentes

40

'='49

272

*48

ESPECIALISTAS
Aviões

7

26

80

100

20

232

232

Comunicações

7

25

80

100

20

232

232

Armamento

2

10

26

26

10

72

72

Fotografia

2

5

15

15

10

47

47

Meteorologia

4

12

35

40

15

106

~'21

*21

127

CTA

4

12

35

40

15

106

*11

*11

117

Sup. Téc.

3

10

40

65

118

*1

"'1

119

36

60

96

-:

*1

96

415

114

114

529

245

353

5914

Adro.
Vagas não
Distribuídas
Total

266
239

521

895 1491 1795

150

620 5561
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"Vagas destinadas a Oficiais Temporários, atualmente ocupadas por Oficial de Carreira e
que deverão ser absorvidas gradualmente.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 85.324, DE 5 DE NOVEMERO DE 1980
Dispõe sobre os Quadros de Oficiais
do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, a que se refere a Lei n? 6.837, de 29 de
outubro de 1980, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 7? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? OS Quadros de Oficiais do Corpo de Oficiais da Ativa da
Aeronáutica são os seguintes:
I - Quadro de Oficiais de Carreira:
- Quadro de Oficiais Aviadores - QOAv:
- Quadro de Oficiais Engenheiros - QOEng;
- Quadro de Oficiais Intendentes - QOInt;
- Quadro de Oficiais Médicos - QOMed;
- Quadro de Oficiais Farmacêuticos - QOFarm;
- Quadro de Oficiais Dentistas - QODent;
- Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica
QOInf;e
- Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica
QOEA.
U - Quadro de Oficiais Temporários:
- Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica
QCOA; e
- Oficiais da reserva não remunerada, convocados.
Art 2? O Quadro de Oficiais Aviadores permanece com as suas
atuais características.
Parágrafo único O Quadro de que trata este artigo tem uma categoria especial, denominada Extranumerário, para inclusão de Oficiais
considerados definitivamente incapacitados para o exercício de atividades aéreas exigidas pelos regulamentos específicos, porém aptos para o
desempenho de cargo em terra.
Art. 3? A inclusão no Quadro de Oficiais Engenheiros será, a partir do ano de 1983, efetuada exclusivamente com engenheiros formados
pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de conformidade com
o artigo I?, caput, da Lei n? 6.165, de 9 de dezembro de 1974.
Parágrafo único Na formação dos Oficiais do Quadro de Oficiais
Engenheiros deverá ser considerada a abrangência funcional desse
Quadro, preparando-os inclusive para especializações complementares.
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Art. 4? O Quadro de Oficiais Intendentes, além de seus encargos
atuais, deverá absorver o desempenho, em todos os níveis, das funções
ligadas a:
- logística em geral;
~ suprimento técnico; e
- administração.
Art. 5? Os Quadros de Oficiais Médicos, de Oficiais Farmacêuticos e de Oficiais Dentistas mantêm as suas atuais características.
Art. 6? A formação dos Oficiais do Quadro de Oficiais de Infantaria
da Aeronáutica, a partir de 1983, será realizada na Academia da Força Aérea..

§ I?

_

OS Oficiais do Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica terão acesso até o posto de Coronel, ressalvado o disposto no § 2?,
mediante o preenchimento das condições básicas de acesso previstas na
Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas.
§ 2? O efetivo de Oficiais do Quadro de Oficiais de Infantaria da
Aeronáutica, no posto de Coronel, somente será fixado, na forma do artigo 3?, item I, letra b, da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980, depois
de iniciada a formação de Oficiais para esse Quadro pela AFA.
Art. 7? O Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica se destina a atender às necessidades de técnicos por especialidades.
Art. 8? Inicialmente, o Quadro de que trata o artigo anterior será
constituído por Oficiais dos então Quadros de Oficiais Especialistas em
Avião, de Oficiais Especialistas em Comunicações, de Oficiais Especialistas em Armamento, de Oficiais Especialistas em Meteorologia, de
Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo e de Oficiais Especialistas em Fotografia, a que se referia o artigo l~, item I, letras f a
1, da Lei n? 6.516, de 13 de março de 1978.
Art 9? Os cargos a serem exercidos pelos Oficiais pertencentes ao
QOEA serão grupados dentro das seguintes especialidades:
-- Aviões;
-- Comunicações;
-- Armamento;
- Fotografia;
- Guarda e Segurança;
-- ~eteorologia;
- Controle de Tráfego Aéreo;
-- Suprimento Técnico;
-- Administração;
-- Serviços Hospitalares;
-- Servicos de Engenharia; e
-- Música.
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Parágrafo único O Ministro da Aeronautica poderá, respeitados
os limites de efetivos estabelecidos em lei, transformar, desdobrar ou
fundir as especialidades de que trata este artigo, de acordo com a evolução técnica e as necessidades da Força Aérea Brasileira.
Art 10 Poderão ser aproveitados no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, os Oficiais do Quadro de Oficiais Especialistas
em Suprimento Técnico e dó Quadro de Oficiais de Administração, ambos em extinção.
§ l? A especialidade de Suprimento Técnico será integrada pelos
atuais Oficiais do Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico, em extinção.
§ 2? A especialidade de Administração será integrada pelos atuais
Oficiais do Quadro de Oficiais de Administração, em extinção.
Art 11 A partir do ano de 1983, os Oficiais do Quadro de Oficiais
Especialistas da Aeronáutica serão formados, mediante seleção dentre
Suboficiais e a falta destes, dentre Primeiros-Sargentos do Corpo de
Graduados da Aeronáutica.
§ l? Com a sistemática de formação estabelecida neste artigo, o
último posto de carreira dos Oficiais Especialistas da Aeronáutica passará a ser o de Capitão.
§ 2? A partir de 1984, os efetivos de Oficiais, por postos, do Quadro de Oficiais Especialistas, a serem fixados de conformidade com o
artigo 3?, item I, letra b, da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980, serão considerados provisórios, caso haja ainda Oficiais dçs postos de
Major e Tenente-Coronel.
§ 3? Quando vagarem os últimos postos de Major e de TenenteCoronel, será O efetivo do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronautica fixado com a observância do disposto no § 1? deste artigo.
§ 4? E da atribuição do Presidente da República, respeitados os
limites estabelecidos na lei de efetivos da Força Aérea Brasileira, a fixação anual do efetivo do QOEA, por postos, cabendo ao Ministro da
Aeronáutica a distribuição pelas diferentes especialidades.
Art 12 Os Oficiais do QOEA, como militares de carreira, têm os
deveres, obrigações, direitos e prerrogativas estabelecidas em leis e regulamentos da Aeronáutica e nos comuns às Forças Armadas.

Art 13 Gradualmente, os encargos dos Quadros a que se refere O
artigo 8? deste Decreto, nos níveis de Major e Tenente-Coronel, serão
atribuídos ao Quadro de Oficiais Engenheiros.
Art. 14 Os encargos do Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico; ora em extinçãov nos níveis de Major e de TenenteCoronel, serao atribuídos, . gradualmente, ao Quadro de Oficiais Intendentes.
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Art 15 O Quadro de Infantaria da Aeronáutica será suplementado
em seus encargos, até o nível de Oficial Intermediário, pelo Quadro de
Oficiais Especialistas.
Art 16 A partir de 1981, inclusive, serão suspensos os exames de
admissão à Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica
(EOEAER), para os cursos de Oficiais Especialistas em Aviões, de Comunicações, de Armamento, de Meteorologia, de Fotografia e de Controle de Tráfego Aéreo, bem como para o curso de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica.
Art 17 A organização e a composição dos Quadros Temporários,
bem como as condições de ingresso no mesmo Quadro, serão estabelecidas em regulamento específico.
Art 18 O regulamento específico para o Quadro de Oficiais E specialistas da Aeronáutica, a ser aprovado por decreto, deverá ser baixado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de vigência da Lei n?
6.837, de 29 de outubro de 1980.
Art 19 Fica o Ministro da Aeronáutica autorizado a baixar os
atos complementares que se fizerem necessários à execução deste Decreto, observados os efetivos fixados na Lei n? 6.837, de 29 de outubro
de 1980, por postos.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 85.325, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza a destinação, para uso especial, do imóvel que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto n? 79.155, de 24 de janeiro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a destinação, como bem de uso especial,
jurisdicionado pelo Serviço do Patrimônio da União, do imóvel situado
à Rua Eli, n? 1.172, na cidade e Estado de São Paulo, havido por incorporação à Fazenda Nacional na forma estabelecida pelo Decreto n?
74.729, de 18 de outubro de 1974.
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Art. 2? Para os efeitos do artigo 3? do Decreto n? 79.155, de 24 de
janeiro de 1977, considerar-se-á o valor da avaliação procedida pela Comissão Especial, instituída pela Portaria Interministerial n? 318, de I?
de julho de 1977.
Art. 3? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.326, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1980
Aprova o Regulamento para o AltoComando do Exército (R-189).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C R E TA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento para o Alto-Comando do
Exército (R-189), que com este baixa.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos n? s 76.098, de 8 de agosto de 1975, 81.332, de 9 de fevereiro de 1978, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 6 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

o

regulamento mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de

7.11.80.

DECRETO N? 85.327, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor da Secretaria .Gerel - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valar de Cr$44.S00.000,OO, para reforço de dotaç6es consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Mimstério da Agricultura, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 44.800.000,00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos
mil cruzeiros}, para reforço de dotações orçamentarias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto, no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposíções em contrárío.
Brasília, em 6 de novembro de 1980; 159? da Independência e92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Angelo Amaury Stebile
Delfim Netto

.o:

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D .

de

1O:U.80.

DECRETO N? 85:328, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da. Fazenda o crédito suplementar na valor dfd5:r$4.250;OOO,oO;
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização. contida
no. artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.250.00.0,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotaçõesorçamentárias Indicadas no anexo I deste Decreto.
Art.2~ Os recursos necessários à execução do disposto tio artigo
anterior decorrerão de anulação parcial. das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes .especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de
10.11.80.

DECRETO N? 85.329, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Centro Brasileiro de
Construções e Equipamentos Escolares, o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.412.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.412.000,00 (dois milhões, quatrocentos e doze mil cruzeiros), para reforço de dotação urçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Delfim Netto
10.11.80.

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de
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DECRETO

N~

85.330, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em tevor da Secretaria Geral - EntidadJ:; Supervisionadas - o crédito suplementar no
valor de Cr$ 56.640.000,00, para retorço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição qne lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 56.640,000,00 (cinqüenta e seis milhões, seiscentos e
quarenta mil cruzeiros), destinado ao atendimento de despesas decorrentes de reajustamento dos proventos e vantagens dos servidores inativos do Território Federal do Amapá, na forma do anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de
10.11.80.

DECRETO

N~

85.331, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em fa.vor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$4. 769.600.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior. em favor da
Secretaria Geral, o crédito snplementar no valor de Cr$ 4.769.600.000,00
(quatro bilhões, setecentos e sessenta e nove milhões e seiscentos mil
cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário DavídAndreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de

11.11.80.

DECRETO N? 85.332, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à. Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
110.813.000,00, "para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervísão do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar no valor de Crs 110.813.000,00 (cento e dez milhões, oitocentos e treze mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na 'data de sua publicação,
revogadas as dísposicões em contrário.
Brasília; em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Golbery do Couto e Silva
José- Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 11.11.80.

DECRETO N? 85.333, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980

,

Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de c-e
18.911.000,OO,para reforço de dotações coesignadãs no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo T", da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Escola
Superior, de Guerra, o crédito suplementar no valor de Crs 18.911.000,00
(dezoito milhões, novecentose onze mil cruzoírosk para .reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto,
Art. 2~ Os recursos necessários, à execução' do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II desteDecreto, e nos montantes especificados,

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Exnene Galvêas
José Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 11.11.80,
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DECRETO N? 85.334. DE.10 DE NOVEMBRO DL 1980
Abie! à presidência da República o
crédito suplementa.r no valor' de Cr$
31.265.000,00, para reforço de doteçâó consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da. atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In; da Constituição, e da autorização contida.
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979;
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da Repúblicaem favor do Hospital
das Forças Armadas, o crédito snplementar no valor de Crs 31.265:000;00
(trinta e um milhões , duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JÓÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
José Ferraz da, Rocha
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados co D.O: de 11.11.80.

DECRETO N? 85:335, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza a-elevecao do capital social da
Goiás Fertilizantes s.A. - GOIASFÊRTIL.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando- da atribuição que lhe
confere o art. 81, itemUI da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Goias Fertilizantes S.A. - GOIASFÉRTIL a aumentar o limite de seu capital autorizado, de Crê 963.369.910,00
(novecentos e sessenta e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil e novecentos e dez crnzeiros) para Crs 1.196.400.104,00 (um bilhão, cento e noventa e seis.milhões, quatrocentos mil e cento e quatro cruzeiros).
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.336, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il l, da Constituição, e de conformidade com o'
disposto no parágrafo único do artigo 26 do Decreto n? 57.654, de 20 de
janeiro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o' Plano Geral de Convocação para o Serviço
Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1982,que com este baixa.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximíano Fonseca
Wa1t.er Pires
Délio Jardim de Mattos
José Ferraz da Rocha
O Plano Geral de Convocação mencionado no presente Decreto está publicado no
D.O. de 13.11.80 e retificado no de 14.11.80.

DECRETO N? 85.337, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.040.278.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo si, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

123

Art.1':' -Ffca aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor de
Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.040.278.000,00
(dois bilhões, quarenta milhões e duzentos e setenta e oito mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Doereto.
Art. 2':' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orcamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
E. Portella
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 12.11.80

DECRETO N? 85.338, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior ~ EntidadesSupervisionadas~ocrédito suplementar no valor de Cr$
2.376.076.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor da
Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.376.076.000,00 (dois bilhões, trezentos e setenta
e seis milhões e setenta e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2':' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Deéreto entrará em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO.
Ernane Gelvêes
E. Portella
Delfim Nettó
Os anexos mencionados no presente 'Decreto estão publicados no D.O. de 12.11.80.

DECRETO

N~

85.339, DE ic DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
cr,édíto suplementar no valor de Cr$
848.000.000,OO,para reforço de âoteçõee consígnadas no vigente Orçamento.

O PRESIDE'NTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da, Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de i979,
D E C R E T/í\:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$848.000.,OOO,00 (oitocentos e quarenta e oito'milhões
de cruzeiros), para reforço
dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.

de

Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárías Indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes. especificados.

Art. 3~ Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980;
da República.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de-12.11.80.
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DECRETO N? 85.340, DE 10 DE NOVEM,BRO DE 1980
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha e dó
TâÍmnal Marítimo, o crédito suplementar
no valor de 'Cr$ 389. 797:000,00, para reforço,
de dotações consignadas .no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA RE!i'úBLICA, usando da atribuição 'que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição', e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha" em favor -da
Secretaria Geral da Marinha e do Tribuna) Marítímo, o crédito suplementar, no valor de Cr$ 389.797,000,00 (trezentos e 'oitenta e nove milhões,
setecentos e noventa e sete mil cruzeiros), para reforço de 'dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasilia, em 10 de novembro de 1980; 159? da .Independência e B2?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fenseca .
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados

no presente.Decreto estão publicados no' D.O.

de 12.11.80.

DECRETO N? 85.341, DE 10 DE NOVEMBRO DE '1980
Abre ao Ministéri/ da Agricultura, em
favor de âivereee.unidedes. o crédito suplementar no valor de Cr$178.461.000.00,para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atríbuícão que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e' da autorizáção contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 19,9,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao, Ministério da Agricultura em favor de diversas
unidades, o crêdito suplementar'no valor de Cr$ 178.461.0'00,00 (cento e setenta e oito milhões e quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros. para reforço de dotações orçamentárias indicadas np anexo I deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Mário David Andreazza
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.11.80

DECRETO

N~

85.342, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas,o crédito suplementar no valor de Cr$ 150.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH. da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~. da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979.

Art.!? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral -Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior- decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as díéposíções em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980;
da República.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábíle
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.11.80.
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DECRETO N? 85.343, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de c-s
24.220.000,OO,para reforço de doteçõee consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo T: da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da
Secretaria -Geral e da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 24.220.000,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e vinte mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados:
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábile
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.11.80.

DECRETO N? 85.344, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
CrS153.561.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3dedezembrode1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 153.561.000,00 (cento e cinqüenta e
três milhões, quinhentos e sessenta e um mil cruzeiros), para reforço -de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.11.80.

DECRETO N? 85.345, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Política Penitenciária.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O Conselho Nacional de Política Penitenciária, de que trata o Decreto n? 84.632, de 11 de abril de 1980, alterado pelo Decreto n?
84.750, de 28 de maio do mesmo ano, passa a ter a seguinte composição:
I - um Presidente e um Substituto, designados pelo Ministro da Justiça;
II - dez membros titulares e dez suplentes, designados pela mesma autoridade, sendo:
a) um Professor de Direito Penal;
b) um Professor de Direito Processual Penal;
c) um Professor de Direito Penitenciário;
d) três Advogados de comprovada experiência profissional;
e) dois Administradores Penitenciários;
f) dois representantes da Comunidade.
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Art.2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Ficam revogados o artigo 4? do Decreto n~ 84.632, de 11
de abril de 1980, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 11 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 85.346, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede à Salgema Indústrias Químicas S.A. autorização para proceder a aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica a Salgema Indústrias Químicas S.A. autorizada a
promover a elevação do seu capital social de Cr$ 1.848.000.000,00 (um
bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões de cruzeiros) para Cr$
3.580.600.000,00 (três bilhões, quinhentos e oitenta milhões e seiscentos
mil cruzeiros) bem como a elevar o capital subscrito até o nível do capital autorizado.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
DECRETO

N~

85.347, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o Grupo-Direção e Assistência Intermediárias dos Territórios Federais a que se refere a Lei n? 6.550, de 5 de
julho de 1978, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 2? e 8? da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978,
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D E C RE TA:
Art. I? Fica criado o Grupo-Direção e Assistência Intermediárias,
que se designa pelo Código - DAI-200, integrado de funções a que são
inerentes atividades de direção, envolvendo orientação. coordenação e
controle, bem assim de assistência. em nível intermediário da administração dos Territórios Federais, com vistas à racionalização e execução
de programas, normas e critérios estabelecidos pelos escalões superiores. Art. 2?
d aO nível da direção intermediária é estabelecido, fun
mentalmente, em função dos seguintes fatores:
I - divisão do trabalho da unidade organizacional imediatamente superior. em suas partes principais, envolvendo média autonomia de ação e julgamento;
11 - grau de coordenação, orientação e controle, em face
da diversificação técnico-profissional, dos instrumentos e métodos de trabalho, ou da quantificação dos recursos humanos necessários ao seu desempenho;
IH - autoridade de planejamento restrita às tarefas de
competência da unidade;
IV - grau de autoridade sobre subordinados imediatos, incumbidos de orientar e controlar atividades ou setores da unidade;
V - contatos eventuais ou circunstanciais, delegados ou
próprios, com entidades ou personalidades de nível hierárquico
superior.
Art. 3? Observado o disposto no artigo anterior, as funções integrantes do grupo a que se refere este Decreto dístzibuir-se-ão, na forma
do artigo 5? da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978, em três níveis hierárquicos, com as seguintes características:
NÍVEL 3:
I - Atividades de direção de unidades, de primeira linha
divisional, direta e imediatamente subordinadas a órgãos classificados no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e nele
não incluídas.
H - Atividades de assistência intermediária a dirigentes de
órgãos de. direção. superior classificados no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores que não disponham de assessores.
NÍVEL 2:
- Atividades de direção de unidades de primeira linha divisional, direta e imediatamente subordinadas a órgãos compreendidos no Nível 3 do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, bem assim de assistência intermediária aos mesmos dirigentes.
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NÍVEL 1:
- Atividades de direção de unidades direta e imediatamente subordinadas a órgãos compreendidos no Nível 2 do GrupoDireção e Assistência Intermediárias, bem assim de direção de
unidades não incluídas nos Níveis 3 e 2 do referido grupo, nem
no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Parágrafo único A previsão de Assistência Intermediária a que
alude a parte final do Nível 2 deste artigo somente será considerada
quando se tratar de medida julgada necessária ao interesse da Administração.
Art. 4? O Grupo-Direção e Assistência Intermediárias é constituído pela Categoria Direção Intermediária, designada pelo Código
DAI-20l, e pela Categoria Assistência Intermediária, designada pelo
Código DAI-202, distribuídas as funções delas integrantes pela escala
de níveis a que se refere o artigo anterior.
Art. 5? Os cargos em comissão e funções gratificadas do atual sistema, que se ajustarem às características previstas nos artigos I?, 2? e
3? deste Decreto, passarão a constituir funções integrantes das Categorias DAI-20l e DAI-202, mediante transformação.
Art. 6? Para efeito do disposto no artigo anterior, deverão os Territórios observar a exigência da implantação prévia da Reforma Administrativa, de acordo com o Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como proceder à revisão dos cargos em comissão e das funções gratificadas atuais, para supressão daqueles que não corresponderem às estritas necessidades dos serviços, em razão de sua estrutura e
funcionamento.
Art. 7? As propostas de transformação dos atuais cargos ou funções, de que trata o artigo 5? deverão indicar as unidades a que se referem e sua linha hierárquica.
Art. 8? Os órgãos de pessoal dos Territórios organizarão as propostas de transformação de cargos ou funções a serem encaminhadas,
após aprovação ministerial, à decisão do Presidente da República, por
intermédio do Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), das quais deverão constar:
I - a correlação adequada entre as funções de direção e
assistência intermediárias e as Categorias Funcionais dos Grupos de cargos efetivos ou empregos permanentes, estruturados
ou criados na forma da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978.
II - a síntese das atribuições específicas das funções integrantes da Categoria Assistência Intermediária.
Art. 9? O número de funções da Categoria Assistência Intermediária, em qualquer caso, não poderá ser superior a 2 (dois] para cada
dirigente. reduzindo para 1 (um) no caso previsto no parágrafo único do
artigo 3?
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Art. 10 A proposta de criação de funções para o Grupo-Direção e
Assistência Intermediárias somente será possível após verificada a
previsão para sua existência e a configuração dos pressupostos indicados no art. 6? deste Decreto, sendo vedada a criação de novas unidades
até a implantação definitiva do novo plano de classificação de cargos
na área correspondente.
Parágrafo único
A despesa com a implantação do Grupo de que
trata este Decreto deverá conter-se nos limites dos recursos orçamentários próprios de cada Território Federal, observando-se a aplicação da
norma constante do artigo 16.
Art. 11 A designação para o exercício de função compreendida no
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias compete ao Governador do
Território e deverá recair em servidor público do Território:
I - ocupante de cargo ou emprego da classe final da Categoria Funcional correlata, quando se tratar de função classificada no Nível 3 do artigo 3? deste Decreto;
II - ocupante de cargo ou emprego da classe imediatamente inferior à final, também da Categoria Funcional correlata,
quando se tratar de função classificada nos Níveis 2 e 1.
§ I?
Na hipótese do item I, a designação poderá recair em servidor da classe imediatamente inferior e, na hipótese 40 item lI, poderá
também recair em ocupante da classe final, da mesma Categoria Funcional, se assim o justificar o interesse do serviço.
§ 2? No caso de ser' a Categoria Funcional composta de apenas
duas classes, as designações previstas nos itens I e II poderão recair
em ocupante da classe inicial que possua, pelo menos, 5 (cinco) anos de
experiência profissional.
Art. 12 O exercício de funções integrantes do Grupo-Direção e
Assistência Intermediárias será considerado serviço relevante a ser
consignado no currículo do servidor, inclusive para efeito de progressão e ascensão funcionais e de escolha para o desempenho de função
em comissão ou de nível mais elevado.
Art. 13 Caberá aos órgãos de pessoal dos Territórios Federais
adotar as necessárias providências para a realização de cursos específicos, a que deverão ser submetidos os servidores designados para as
funções integrantes do referido Grupo, de acordo com a orientação estabelecida pelo Miuistério do Interior, ouvido o Órgão Central do SI·
PECo
Art. 14 O exercício das funções integrantes do Grupo DAI·200
'dependerá, em qualquer caso, de ato de designação.
Parágrafo único O ocupante de função gratificada ou cargo em comissão transformado em função integrante das Categorias DAI-20l e
DAI-202 poderá permanecer na situação anterior até a publicação do
ato de designação de que trata este artigo.
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Art. 15 Os ocupantes das funções a que se refere este Decreto ficam sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de trahalho, no
mínimo, podendo ser convocados sempre que o exigir o interesse da repartição.
Art. 16 Á medida que o Grupo-Direção e Assistência Intermediárias for sendo implantado na área de cada Território, serão considerados extintos e suprimidos os cargos em comissão e as funções gratificadas não alcançados pela transformação, cessando; do mesmo modo, a
utilização de pessoal retribuído mediante recibo para o desempenho de
atividades de igual natureza.
Art. 17 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza

DECRETO N? 85.348, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede à Usiminas Mecânica S.A. USIMEC autorização para proceder a aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Usiminas Mecânica S.A. - USIMEC autorizada a
aumentar o seu capital social de Crs 1.433.039.129,76 (um bilhão, quatrocentos e trinta e três milhões, trinta e nove mil, cento e vinte e nove
cruzeiros e setenta e seis centavos) para Crê 3.433.039.129,76 (três bilhões, quatrocentos e trinta e três milhões, trinta e nove mil, cento e vinte e nove cruzeiros e setenta e seis centavos).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 11 de novembro de 1980, 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
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DECRETO

N~

85.349, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Formação de Professores da Parte de Formação Especial do Currículo do Ensino de
2f Grau, da Faculdade de Educação de
Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n~ 1063/80, conforme consta do Processo
n~ 2450179-CFE e 236.119/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação de
Professores da Parte de Formação Especial do Currículo do Ensino de
2?Grau, licenciatura plena nos setores de Técnica de Nutrição e Dietética, de Técnicas Comerciais e de Serviços, habilitação em Administração, e de Técnicas Agropecuárias, a ser ministrado pela Faculdade de
Educação de Sant'Ana do Livramento, mantida pela Associação Santanense Pró-Ensino Superior, com sede na cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO W 85.350, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o Banco Exterior de Espana
S.A. a funcionar no País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, tendo em vista o disposto nos
artigos 10, § 2~, e 18 da Lei n~ 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. 1~ Fica o Banco Exterior de Espana S.A., instituição financeira sediada em Madri, Espanha, autorizado a funcionar no Brasil,
por prazo indeterminado, para a realização de operações bancárias, inclusive de câmbio, mediante regulamento próprio, a ser aprovado pelo
Conselho Monetário Nacional, respeitados os dispositivos legais vigentes e na forma do Protocolo de Intenção firmado em 24-9-79 entre o Banco
Central do Brasil e o Banco de Espana.
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.351, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o Banco Hispano-Americano
S.A. .a funcionar no Pais.

O PRESIDENT},; uA REPÚBLICA, tendo em vista o disposto nos
artigos 10, § 2?, e 18 da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DE C R E TA:
Art. I? Fica o Banco Hispano-Americano S.A., instituição financeira sediada em Madri, Espanha, autorizado a funcionar no Brasil,
por prazo indeterminado, para a realizaçâo de operações bancárias, inclusive de câmbio, mediante regulamento próprio, a ser aprovado pelo
Conselho Monetário Nacional, respeitados os dispositivos legais vigentes e na forma do Protocolo de Intenção firmado em 24-09-79, entre o
Banco Central do Brasil e o Banco de Espana.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de. novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.352, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera localização de Organização Mi·
liter no Ministério do Exército, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item lU, da Constituição, de conformidade com o
disposto no art. 46, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
no art. 32, item lU, do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, alterado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica alterada a localização da sede do Comando da 3? Br]gada de Infantaria Motorizada da cidade de Brasilia . DF, para a cidade de Goiânia - GO.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará' os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 11 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 85.353, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de conetituiçao de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
doSul do Brasil S.A. - ELETROSUL no Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item' UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 702.251/78,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo o trecho de linha de
transmissão, em 69 KV, a ser estabelecido entre a torre n? 46-2 onde se
interligará o trecho já existente e a subestação de Salto Santiago, no
Município de Chopínzinho, Estado do Paraná, cujos projeto e planta de
situação n? SSL-9-7820-0l5-R-2 foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 702.251/78.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- ELETROSUL a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da 'legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem do trecho de linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.
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Art. 3? Fíca- reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas dos Sul
do Brasil S.A. - ELETROSUL, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção do mencionado trecho de linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alteraçôes ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre e1:::"" os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Erasília, em 15 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.354, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Inclui a Categoria Funcional de Agen'·
te de Yigiléncie no Grupo Outras Atividades de Nível Médio, a que se refere a Lei
n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá.
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no
artigo 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica incluída no Grupo Outras Atividades de Nível Médio, estruturado pelo Decreto n? 72.950, de 17 de outubro de 1973, a Categoria Funcional de Agente de Vigilãncia, designada pelo Código NM1045 ou LT-NM-1045.
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Art. 2? As classes integrantes da categoria funcional prevista no
artigo anterior distribuir-se-ão, na forma do anexo deste Decreto pela
escala de níveis do grupo a que se refere o artigo 2? do Decreto n?
72~950, de 1973, e alterações posteriores, com as seguintes caracterfstí-

cas:
«Nível 5-A .
IV - a trabalhos de vigilância e fiscalização interna e externa de edifícios e áreas públicas, suas vias de acesso, bens e
instalações, veículos ou embarcações, volumes e cargas, bem
como serviços de disciplina de pessoas internadas em estabelecimentos oficiais.
Nível 3
.
E - Atividades de nível médio, envolvendo a execução, em
grau auxiliar, de trabalhos indicados no item IV do nível 5-A.»
Art. 3? Fica acrescido de item o artigo 5? do Decreto n? 72.950, de
1973, com a redação abaixo:
«XLIV - Na Categoria Funcional de Agente de Vigilância,
os cargos de Inspetor de Guardas e de Guarda, bem assim os de
atividades idênticas, embora com denominação diferente (exceto
os da área florestal}.»
Art. 4? Ressalvados os casos previstos no artigo anterior, o ingresso na Categoria Funcional de Agente de Vigilância far-se-á na classe inicial mediante concurso público de provas e subseqüente habilitação em curso de formação profissional promovido pela Academia N acional de Polícia.
Parágrafo único Somente poderá inscrever-se no concurso de que
trata este artigo o candidato que na data da inscrição tiver concluído o
ciclo ginasial ou I? grau (8~ série).
Art. 5':' A convocação para o curso de formação profissional farse-á, rigorosamente, de acordo com a ordem de classificação obtida pelos candidatos na primeira etapa do concurso, respeitado o limite de
vagas a serem providas.
Art. 6? Os candidatos, ocupantes de cargo ou emprego de Órgão
da Administração Pública Federal direta ou autarquia federal, que vierem a ser selecionados, inclusive os beneficiados pela transposição, não
sofrerão qualquer prejuízo quanto à percepção de vencimento, salário e
vantagem durante o tempo estritamente necessário para a freqüência ao
curso de formação profissional de que trata este Decreto.
Art. 7? Os integrantes da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, além do equipamento necessário ao exercício de suas atribuições, são obrigados ao uso de uniforme fornecido pelo respectivo órgão.
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Art. 8? Os ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente
abrangidos pelo artigo 3? deste Decreto terão o prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da publicação da lei que fixar as referências de vencimento ou salário por classe, para optar, expressamente, junto ao respectivo órgão de pessoal pela nova situação decorrente da aplicação
deste Decreto, sem direito a qualquer diferença de retribuição com efeito retroativo à data anterior à da vigência do ato que efetivar a transposição.
Art. 9? Os efeitos financeiros 'decorrentes da transposição de servidores abrangidos por este Decreto vigorarão a partir da data da publicação do ato que transpuser o respectivo cargo ou emprego para a
Categoria Funcional de Agente de Vigilância.
Art. 10 A transposição de cargo ou emprego, com o respectivo
ocupante, para a Categoria Funcional de Agente de Vigilância será feita de acordo com a lotação a ser aprovada para cada órgão.
Art. 11 Na aplicação do disposto neste Decreto serão observadas,
no que couber, as demais normas constantes do Decreto n? 72.950, de
1973, e legislação posterior.
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel

o anexo mencionado

no presente Decreto está publicado no D.O. de 13.11.80.

DECRETO N? 85.355, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda e ao
subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
3.297.625.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas unidades e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor
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de Cr$ 3.297.625.000,00 (três bilhões, duzentos e noventa e sete milhões
e seiscentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 13.11.80.

DECRETO N? 85.356, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.615.500.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo -7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento P .R., o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.615.500.000,00 (um bilhão, seiscentos e quinze
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do. disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 13.11.80.
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DECRETO N? 85.357, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
crs 52.910.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 52.910.000,00 (cinqüenta e dois milhões, novecentos e
dez mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 13.11.80.

DECRETO N? 85.358, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em categorias funcionais dos Grupos Outras Atividades de Nível Superior e Outras
Atividades de Nível Médio, da Tabela Permanente da Universidade Federal de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que
consta dos Processos DASP n?s 26.315 e 27.711, de 1980,
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DE C RE TA:
Art. 1~ São incluídos, na forma do anexo I deste Decreto, nas categorias funcionais de Técnico em Reabilitação, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LT·NS-900 e Auxiliar de Enfermagem
e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código LT-NM-I000, da Tabela Permanente da
Universidade Federal de Pernambuco, os empregos a serem preenchidos mediante a admissão de candidatos habilitados em concurso público, observada a legislação específica.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de
Pernambuco.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 13.11.80.

DECRETO N? 85.359, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou inetítuição de servidão administrativa e/ou de
passagem, em favor de Petróleo Brasileiro
S.A. PETROBRÁS, imóveis consti·
tuídos de terras e benfeitorias, que meneiana.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, ítem lII, da Constítuição, tendo em vista o dísposto no artigo 24, da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953, de conformidade com o que dispõe o Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as alterações constantes da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e
Decreto-lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, prosseguir nos trabalhos de pesquisa e lavra de petróleo, outros hidrocarbonetos fluidos
e gases raros, inclusive nas obras acessórias e complementares, indispensáveis à integração das atividades da indústria de petróleo, no Estado de Alagoas,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa
e/ou passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS,
os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, localizados numa área de aproximadamente 2.390ha (dois mil,
trezentos e noventa hectares), no campo de Tabuleiro dos Martins, no
Município de Maceió, no Estado de Alagoas, assinalados nas plantas
constantes do Processo MME n~ 902.783/80.
Parágrafo único A área de terras a que se refere este Decreto assim se descreve e caracteriza:
Área com aproximadamente 2.390ha, envolvida por uma poligonal que se inicia no ponto «A» de coordenadas UTM:
N = 8.939.400 e E = 195.000, daí em linha reta até o ponto "B .. de
coordenadas UTM: N = 8.939.400 e E = 201.000, daí em linha reta até o ponto "C" de coordenadas UTM: N=8.935.000 e
E = 201.000, daí em linha reta até o ponto "D.. de coordenadas
UTM: N=8.935.000 e E=197.800, daí segue pela faixa de
domínio da Rede Ferroviária Federal S/A - até o ponto "E.. de
coordenadas UTM: N=8.938.140 e E=195.000, daí em linha reta
até o ponto "A.. de coordenadas UTM: N=8.939.400 e
E = 195.000, ponto de origem.
Art. 2~ A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão administrativa
e/ou de passagem a que se refere o artigo I? deste Decreto, necessárias
aos seus trabalhos de pesquísa e lavra.
Art. 3~ A Expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe
são asseguradas por este Decreto, poderá, inclusive, alegar urgência
para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n~ 2.786,
de 21 de maio de 1956 e Decreto-lei n~ 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
Art. 4~ Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 85.360, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, o imóvel rural denominado «Burro Branco», situado no Município de Campo Erê, no Estado de Santa
Catarina, compreendido na área prioritária
para fins de reforma agrária, de que tratam os Decretos n-s 69.411, de 22 de outubro de 1971, 78.422, de 15 de setembro de
1976. e 84.969, de 21$ de julho de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os arts. 81, item lII, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DE C RE TA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras «an, «b)), «c» e «ctn, e 20, itens I e V,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel. rural denominado
«Burro Branco», com aproximadamente 2.890 ha, situado no Município
de Campo Erê, no Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: Parte-se do M-Ol, situado na margem de uma sanga
sem nome, sendo que este marco está situado na divisa das terras de
Pedro Damo. Segue-se por esta sanga, com uma distância aproximada
de 1.590m, que divide terras da Fazenda Primavera, até encontrar o M02. Do M-02, segue-se por uma linha seca, que divide terras da Fazenda
Primavera, com o rumo aproximado de 26°NE e uma distância de 460m,
até encontrar o M-03. Deste marco, segue-se por uma linha seca, que divide terras da Fazenda Primavera, com o rumo aproximado de
42°30'SE e uma distância aproximada de 1.355m, até encontrar o M-04,
cravado na margem do arroio Mundo Novo. Do M-04, segue-se o arroio
Mundo Novo abaixo, com uma distância aproximada de 7.100m, dividindo terras de Darci José Roman, Massimino Rigon, Ivo Calliari,
Benjamin Stefanella, Conrado Teski e Oscar Palude, até encontrar o
M·05, cravado na margem do arroio Mundo Novo. Deste marco, seguese por uma linha seca, com o rumo aproximado de 51°SE e uma dístância aproximada de 1.565m, dividindo terras de Clemente Binsfeld e Argemiro Gomes de Oliveira, até encontrar o M-06. Deste marco, segue-se
por outra linha seca, com o rumo aproximado de 09°SW e uma dístância aproximada de 1.660m, dividindo terras de Egon Spier, até encontrar o M-07, cravado na margem de uma sanga sem nome. Deste marco,
segue-se pela sanga sem nome, numa distância aproximada de 900m, dividindo terras de Alcides Trevisan, Natalina Pinto, Artemio Domeles e
Reinaldo Dorneles, até encontrar o M-08, cravado na margem da sanga
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sem nome. Deste marco, segue-se por uma linha seca, com o rumo aproximado de 09'15'SW e uma distância aproximada de 200m, dividindo
terras de Reinaldo Dorneles, até encontrar o M-09. Deste marco, seguese por outra linha seca, com o rumo aproximado de 14'30'SE e uma distância aproximada de 605m, dividindo terras de Reinaldo Dorneles, até
encontrar o M-IO. Deste marco, segue-se por outra linha seca, com o rumo de 10'SW e uma distância aproximada de 95m, que divide terras de
Artemio Dorneles, até encontrar o M-ll. Deste marco, segue-se por outra linha seca, com o rumo de 82'30'NW e uma distância aproximada de
955m, que divide terras do imóvel Mundo Novo, até encontrar o M-12.
Deste marco, segue-se por outra linha seca, que atravessa uma sanga
sem nome e o rio Mundo Novo, com o rumo de 57°30'NW e uma dístãncia aproximada de 5.020m, até encontrar o M-13, cravado na margem do
Lajeado Cafundó, seudo que esta liuha seca divide terras do imóvel
Mundo Novo. A partir do M-13, segue-se o Lajeado Cafundó acima,
com uma distância aproximada de 1.460m, até encontrar o M-14, cravado na margem do Lajeado Cafundó, sendo que o mesmo divide terras
do imóvel Campo Grande. Deste marco, segue-se por uma linha seca,
com o rumo de 86'NE e uma distância aproximada de l.390m, até encontrar o M-15, que divide terras de Etelvino Damo. Do M-15, segue-se
por outra linha seca, com o rumo de 45°30'NE e uma distância aproximada de 6.020m, até encontrar o M-16, sendo que esta linha divide terras de Etelvino Damo e Pedro Damo. Do M-16, segue-se por outra linha
seca, com o rumo de 18'30'NW e uma distância aproximada de l.OOOm,
até encontrar o M-Ol, sendo que esta linha divide terras de Pedro Damo, ponto de partida da descrição deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os imóveis classificados coma empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n?
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
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Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 12 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
DECRETO

N~

85.361, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Letras, licenciatura de 1? grau, da Faculdade de Formação de Professores de Jacobina, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIJ, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação da Bahia n~ 157/80, conforme consta do
Processo n~ 239.356/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura de 1~ grau, a ser ministrado pela Faculdade de Formação de
Professores de Jacobina, Autarquia Estadual, com sede na cidade de
Jacobina, Estado da Bahia.
Art. 2~ Este Decreto. entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 17 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO

N~

85.362, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Letras, licenciatura plena, da Faculdade de
Formação de Professores de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIJ, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-
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lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação da Bahia n? 158/80, conforme consta do
Processo n? 239.358/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE CRE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, lícenciatura plena, com habilitação em Português e Literatura da Língua
Portuguesa, a ser ministrado pela Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista, Autarquia Estadual, com sede na cidade
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de suã publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 85.363, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Aâmínietração de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artígo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação da Bahia n? 156/80, conforme conta do
Processo n? 239.357/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DE C R E TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Escola de Administração de Vitória da Conquista, mantida pela Fundação Educacional do Sudoeste, com sede na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
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DECRETO N? 85.364, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre a Encargos Financeiros da União
o crédito suplementar no valor de Cr$
4.900.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Financeiros da União - Recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.900.000.000,00 (quatro bilhões e novecentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste
Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto,· e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 18.11.00.

DECRETO N? 85.365, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Retifica. a relação nominal anexa ao
Decreto n? 61.794, de 24 de novembro de
1967.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos I? e 5? do Decreto-lei n? 224, de 26 de fevereiro de
1967, e o qne consta do Processo n? 111.192/79, do Ministério do Trabalho,
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D E C RE TA:
Art. I? Fica excluída da relação constante do anexo H, do Decreto n? 61.794, de 24 de novembro de 1967, publicado no Suplemento ao
Díário Oficial de 20 de dezembro subseqüente, a servidora Alminda Estevam Pontes, Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro de
Pessoal - Parte Especial - do então Ministério do Trabalho e Previdência Social, por já se encontrar aposentada, desde 27 de dezembro de
1967, pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
DECRETO N? 85.366, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera redação de dispositivo do Decreto n:' 85.233, de 6 de outubro de 1980,
que dispõe sobre o Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo
7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DE C R E TA:
Art. I? O parágrafo único do artigo 6? do Decreto n? 85.233, de 6
de outubro de 1980, passa a ter a seguiute redação:
"Parágrafo único O Órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal fixará a lotacão das classes,
mediante proposta do respectivo órgão de pessoal, observado o
disposto no artigo 23 do Decreto n? 84.669, de 29 de abril de
1980.»
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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DECRETO N? 85.367, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Determina a aplicação, nos Territórios
Federais, do Regulamento do 1CM, vigorante no Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos I? do Decreto-lei n? 88, de 28 de dezembro de 1966, e
2? do Decreto-lei n? 1.517, de 31 de dezembro de 1976,
DE CRE TA:
Art. I? O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias, ora vigente no Distrito Federal, é aplicável
aos Territórios Federais.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independéncia e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza

DECRETO N? 85.368, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor' de Cr$
235.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão 'publicados no D.a. de 18.11.80.

DECRETO N? 85.369, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede à Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÃS, empresa vinculada ao Ministério das Comunicações, autorização para promover o aumento do seu
capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição,
DE C R E TA:
Art. I? Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A.
TELEBRÃS,
empresa vinculada ao Ministério das Comunicações, autorizada a promover a elevação do seu capital social de Cr$ 52.248.875.000,00 (cinqüenta e dois bilhões, duzentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil cruzeiros) para Cr$ 55.617.707.000,00 (cinqüenta e
cinco bilhões, seiscentos e dezessete milhões, setecentos e sete mil cruzeiros) .
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 85.370, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Promulga o Protocolo de Prorrogação
do Acordo sobre o Comércio Internacional
de Têxteis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 53, de 23 de agosto de
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1979, o Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis, concluído em Genebra, a 14 de dezembro de 1977, entre o Brasil e outros países;
Considerando que o referido Protocolo entrou em vigor, para o
Brasil, nos termos de seu item 3, a 25 de setembro de 1979,
DE C RE TA:
Artigo I? O Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis, apenso por cópia no presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Artigo 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o

Protocolo mencionado no presente Decreto está publicado no D.a. de 19.11.80.

DECRETO N? 85.371, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Promulga o Tratado de Amizade, Cooperaçã.o e Comércio entre o Governo da Re·
pública Federativa do Brasil e o Governo
da República da Guiné-Bisseu,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, Considerando que o Congresso
Nacionai aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 25, de 28 de maio de
1979, o Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da GuínéBissau, celebrado em Brasília, a 18 de maio de 1978;
Considerando que o referido Tratado entrou em vigor, por troca de
instrumentos de ratificação, nos termos de seu artigo XII, em 29 de julho de 1980,

DE C RE TA:
Art. I? O Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, apenso
por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sna publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o Tratado mencionado no presente Decreto está publicado no D.O. de 19.11.80 e retificado no de 21.11.80.
DECRETO N? 85.372, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza empresas de telecomunicações controladas pela TELEBRÁS a promoverem aumento de capital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As empresas de telecomunicações adiante enumeradas,
controladas pela Telecomunicações Brasileiras SI A - TELE BRAS, ficam autorizadas a promover a elevação do respectivo capital social até
os limites indicados:
01. Telecomunicações de Goiás SI A - TELEGOIAs, sucessivamente,
a) de Cr$ 1.757.774.637,06 para Cr$ 1.761.774.659,06
b) de Cr$ 1.761.774.659,06 para Cr$ 1.891.153.167,02
02. Telecomunicações do Amapá SI A - TELEAMAPA, sucessivamente,
a) de Cr$ 163.779.384,60 para Cr$ 167.779.422,72
b) de Cr$ 167.779.422,72 para Crs 170.542.557,90
03. Telecomunicações do Maranhão SI A - TELMA, sucessivamente,
a) de Crs 748.918.691,49 para Crs 752.918.690,99
b) de Cr$ 752.918.690,99 para Cr$ 880.446.320,63
04. Telecomunicações do Amazonas SI A - TELAMAZON,. sucessivamente,
a) de Cr$ 706.382.383,68 para Cr$ 711.382.351,68
b) de o-s 711.382.351,68 para o-s 744.289.729,92
05. Telecomunicações de Sergipe SI A - TELERGIPE, sucessivamente,
a) de Cr$ 807.741.265,00 para Cr$ 823.741.260,10
b) de Cr$ 823.741.260,10 para Cr$ 851.750.552,40
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06. Telecomunicações do Pará SI A - TELEPARA, sucessivamente,
a) de Cr$ 1.315.053.418,40 para Cr$ 1.325.053.407,20
b) de Cr$ 1.325.053.407,20 para Cr$ 1.375.723.668,80
07. Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARA, sucessivamente,
a) de Cr$ 2.195.246.032,05 para Cr$ 2.199.246.029,20
b) de Cr$ 2.199.246.029,20 para c-s 2.274.422.943,70
c) de Cr$ 2.274.422.943,70 para Cr$ 2.282.422.941,35
d) de o-s 2.282.422.941,35 para c-s 2.287.422.940,30
08. Telecomunicações de Rondônia SI A - TELERüN, sucessivamente,
a) de Cr$ 284.653.918,85 para Cr$ 323.655.424,75
b) de Cr$ 323.655.424,75 para Cr$ 333.655.393,75
09. Telecomunicações do Acre SI A - TELEACRE
de Cr$ 213.548.191,38 para Cr$ 230.998.223,88
10. Telecomunicações de Roraima SI A - TELAIMA
de Cr$ 111.532.028,58 para Crs 123.728.747,94
11. Telecomunicações do Piauí SI A - TELEPISA, sucessivamente,
a) de Cr$ 881.959.842,30 para Cr$ 915.103.812,90
b) de Cr$ 915.103.812,90 para Cr$ 921.103.811,40
12. Telecomunicações de Pernambuco SI A - TELPE
de Cr$ 3.329.236.751,48 para Crs 3.533.457.441,85
13. Telecomunicações da Paraíba SI A - TELPA, sucessivamente,
a) de c-s 1.028.265."901,60 para Cr$ 1.084.049.900,15
b) de Cr$ 1.084.049.900,15 para o-s 1.095.629.898,65
c) de o-s 1.095.629.898,65 para Cr$ 1.100.554.898,45
14. Telecomunicações de Alagoas SI A - TELASA
de Crs 811.746.740,41 para Cr$ 853.336.772,41
15. Telecomunicações da Bahia SI A - TELE BAHIA, sucessivamente,
a) de Cr$ 2.517.027.351,98 para Cr$ 2.643.516.530,32
b) de Cr$ 2.643.516.530,32 para Cr$ 2.659.145.527,72
c) de Cr$ 2.659.145.527,72 para Crs 2.674.740.526,30
16. Telecomunicações do Espírito Santo SI A - TELEST
de Cr$ 2.064.083.757,84 para Cr$ 2.145.563.491,24
17. Telecomunicações de Minas Gerais SI A - TELEMIG
de c-s 6.027.927.546,22 para Cr$ 6.460.261.831,60
18. Companhia Telefônica de Governador Valadares - CTGV
de c-s 238.799.734,15 para o-s 242.488.165,50
19. Companhia de Telefone do Rio de Janeiro - CETEL/RJ
de Cr$ 3.803.436.000,00 para Cr$ 3.982.531.000,00
20. Companhia Telefônica da Borda do Campo - CTBC
de Cr$ 2.972.375.720,00 para c-s 3.118.518.120,00
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21. Telecomunicações do Paraná SIA - TELEPAR
de Cr$ 5.533.476.284,16 para Cr$ 5.700.238.034,04
22. Companhia Telefõnica de Paranaguá - COTELPA
57.425.237,40 para Cr$
57.902.551,30
de Cr$
23. Telecomunicações de Santa Catarina SI A - TELESC
de o-s 2.663.275.837,89 para Cr$ 2.792.417.504,28
24. Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência - CTMR
de c-s 234.885.204,32 para Cr$ 243.640.492,68
25. Telecomunicações de Brasília - SIA - TELEBRASiLIA
de Cr$ 3.579.681.187,50 para c-s 3.686.463.000,00
26. Telecomunicações de Mato Grosso SI A - TELEMAT
de c-s 1.355.588.000,00 para Cr$ 1.471.406.000,00
27. Telecomunicações do Rio Grande do Norte SIA - TELERN, sucessivamente
ai de Crs 818.044.712,10 para Cr$ 850.683.632,50
b) de o-s 850.683.632,50 para Cr$ 860.158.630,60
28. Telecomunicações de São Paulo SI A - TELESP
de o-s 37.899.398.326,51 para Cr$ 37.920.221.540,88
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 85.373, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Supremo Tribunal Federal o
crédito suplementar no valor de Cr$
s.000. 000, 00, para reforço de dotações ccneígneâee no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA;
Art. I? Fica aberto ao Supremo Tribunal Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e -no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 20.11.80.

DECRETO

N~

85.374, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Superior Eleitoral e diversos Tribuneie Regionais Eleitorais, o crédito suplementar no valor de Cr$ 29.311.000,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversos Tribunais Regionais Eleitorais, o crédito suplementar no valor de Cr$
29.311.000,00 (vinte e nove milhões, trezentos e onze mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 20.11.80.
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DECRETO

N~
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85.375, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre 'aoOrçamento da União, em favor
de diversos Orgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o crédito suplementar no
valor de c-e 18.528.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art.

1~

Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Legislativo e Judiciário, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 18.528.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e vinte e oito
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias índicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
Orgãos dos Poderes

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 20.11.80.

DECRETO

N~

85.376, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Cr$
260.550.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Cr$ 260.550.000,00 (duzentos e sessenta milhões, quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço da dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Erasília, em 18 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 20.11.80.

DECRETO N? 85.377, DE 18 DE NOVEMERO DE 1980
Abre à Justiça Federal de 1~ Instância
o crédito suplementar no valor de Cr$
5.aOO.ooa, 00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Federal de I? Instância o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 20.11.80.

DECRETO

N~

85.378, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
2.600.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

0, PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito 'suplementar
no valor de Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 20.11.80.
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DECRETO

N~

85.379, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.474.421.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.474.421.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e setenta e quatro milhões,
quatrocentos e vinte e um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Elíseu Resende
Deliim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 20.11.80.

DECRETO

N~

85.380, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede à Companhia Química do Recôncavo - C.Q.R. autorização para proceder ao aumento do limite do seu Capital
Sodal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item UI, do art. 81, da Constituição,
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DE CRE TA:
Art. 1~ Fica a Companhia Química do Recôncavo - C.Q.R., autorizada a aumentar o límíte de seu Capítal Social de Crê 574.596.724,00
(quinhentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e seis
mil, setecentos e vinte e quatro cruzeiros) para Crs 948.839.750,00 (novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros).
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980;
da República,

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

85.381, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Orçamento da União, em favor da Justiça Federal de 1? Instância e de
Encargos Gerais da União - Recursos Sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 252.397.000,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da União, em favor da Justiça
Federal de 1~ Instância e de Encargos Gerais da União - Recursos Sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúhlica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 252.397.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois milhões, trezentos e noventa e sete mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 20.11.80.

DECRETO N? 85.382, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda em favor da Escola de Administração Fazendária o crédito suplementar no valor de Cr$
10.000.000,00 para reforço de dotações ccnsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor da Escola
de Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 20.11.80.
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DECRETO N? 85.383, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Cr$
134.391.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 134.391.000,00 (cento e trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 20.11.80.

DECRETO N? 85.384, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre aos Ministérios da Saúde e do
Trabalho o crédito suplementar no valor de
Cr$ 50.889.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Saúde e do Trabalho o
crédito suplementar no valor de Cr$ 50.889.000,00 {cinqüenta milhões,
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oitocentos e oitenta e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entr-ará' em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Murillo Macêdo
Waldir Mendes Arcoverde
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a de 20.11.80.

DECRETO N? 85.385, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
categorias funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Trans·
porte Oficial e Portaria, da Tabela Permanente do Hospital das Forças Armadas.
em

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 7? e 8?, da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no artigo
3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta do Processo DASP n? 18.101, de 1980,
DE C R E TA:
Art. I? Ficam incluídos, na forma do Anexo I, nas categorias
funcionais de Artífice de Mecânica e Artífice de Eletricidade e Comunicações, do Grupo Artesanato, código LT-ART-700; Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código LT-SA-800; Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Técnico em Reabilitação, Psicólogo, Contador
e Assistente Social, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Contabilidade e
Telefonista, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código LTNM-lOOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, código LT-TP-1200, da Tabela Permanen-
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te do Hospital das Forças Armadas, os empregos, cujos ocupantes se
habilitaram em concurso público, conforme relação nominal constante
do Anexo II deste Decreto.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 21.11.80.

DECRETO N? 85.386, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública. para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada á passagem de linha de transmissão da Companhia de Ele·
tríciâeâe do Estado do Rio de Jeneiro CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 701.272/79,
DE CR E TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 20 (vinte) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 138 kV, a ser estabelecida entre as subestações Zona Sul e Píratininga, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, cujos
projeto e planta de situação n? DEN-33-03-79-0106 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 701-272179.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ a promover a constituição de servidão administrativa, nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
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Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia de Eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área de servidão, através de' prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de J aneiro - CERJ poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de novembro. de 1980; 159? da' Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.387, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a composição, competência e funcionamento do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajes, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens IlI e V, da Constituição e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei n? 1.813, de 24 de novembro de 1980,
DE C RE TA;
Art. I?' O Conselho lnterministerial do Programa Grande Carajás
terá a seguinte composição:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

167

I - Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, na qualidade de Presidente;
II - Ministro das Minas e Energia, que substituirá o
Presidente em suas faltas e impedimentos;
III - Ministro dos Transportes;
IV - Ministro da Indústria e do Comércio;
V - Ministro da Fazenda;
VI - Ministro do Interior;
VII - Miuistro da Agricultura; e
VIII - Ministro do Trabalho.
§ 1: O Conselho Interministerial contará com uma Secretaria Executiva, dirigida por um Secretário Executivo designado pelo Presidente
da República.
§ 2? A Secretaria de Planejamento da Presidência da República
fornecerá o apoio administrativo e técnico necessário ao funcionamento
da Secretaria Executiva.
Art. 2? Compete, privativamente, ao Conselho Interministerial:
a) estabelecer as políticas e os critérios gerais a serem observados
na apreciação e aprovação de projetos e programas integrantes do
Programa Grande Carajás;
b) aprovar, com base em proposta da Secretaria Executiva, a implantação da infra-estrutura necessária ao Programa Grande Carajás;
c) aprovar, com base em proposta da Secretaria Executiva, os empreendimentos que devam ser beneficiados com os incentivos previstos
no Decreto-Iei n? 1.813, de 24 de novembro de 1980;
d] definir as condições em que a Secretaria Executiva exercerá atribuições de outros órgãos e entidades da Administração Federal para a
prática de atos necessários à execução dos projetos e programas aprovados;
e) destinar recursos financeiros complementares aos empreendimentos do Programa Grande Carajás e supervisionar sua aplicação.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria Executiva, em articulação
com os demais órgãos e entidades governamentais:
a) estudar os projetos e programas, inclusive de infra-estrutura, e
propor ao Conselho Interministerial sua aprovação;
b) acompanhar a implantação dos projetos e programas aprovados;
c) praticar os atos administrativos necessários à execução dos projetos e programas aprovados;
d) praticar os demais atos necessários à execução do presente Decreto e do regulamento previsto no parágrafo único do artigo I? do
Decreto-lei n? 1.813, de 24 de novembro de 1980.
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Art. 3~ Aos empreendimentos integrantes do Programa Grande
Carajás será conferido tratamento preferencial pelos órgãos e entidades
da Administração Federal, observada a legislação aplicável, para efeito
de:
a) concessão, arrendamento e titulação de terras públicas, regularização e discriminação de terras devolutas ou, quando for o caso, desapropriação de terras particulares necessárias à execução dos projetos;
b) licença ou concessão para construção e operação de instalações
portuárias;
c) contratos para fornecimento de energia elétrica e para transporte
fluvial;
d) cessão ou arrendamento de direitos de exploração mineral ou florestal;
e) autorização, emissão de guias e concessão de financiamentos para exportação;
fj -autorização e emissão de guias para importação de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como conjuntos, partes,
peças e acessórios, destinados à implantação, ampliação, modernização
ou reaparelhamento de empresas, inclusive no caso de investimento direto estrangeiro sob a forma de bens ou serviços;
g) autorização e registro de empréstimos externos, inclusive para
pagamento no exterior de bens ou serviços;
h) concessão de aval ou garantia do Tesouro Nacional, ou de instituições financeiras públicas, para empréstimos externos;
i) autorização para funcionamento de empresas de mineração;
j) participação, com recursos públicos, no capital social de sociedades titulares dos projetos;
I) aprovação de contratos de transferência de tecnologia, assistência ou consultoria técnica para a implantação e operação dos projetos;
m) quaisquer outros atos, formalidades ou diligências necessários à
aprovação e execução dos empreendimentos integrantes do Programa
Grande Carajás.
Art. 4~ É criada e incluída na Tabela Permanente da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, de que trata o Decreto n?
79.208, de 7 de fevereiro de 1977, para composição da Categoria Direção
Superior, código LT-DAS-10l, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-100, a função de confiança de Secretário Executivo do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás, código LT-DAS-101.6.
Art. 5~ As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas com
recursos orçamentários da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República.
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Art. 6? O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Ângelo Amaury Stábíle
Murílo Macêdo
João Camilo Penna
Cesar Cals
Mário Andreazza
Delfim Netto

DECRETO N? 85.388, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Fixa os percentuais de que trata o § 3?
do Artigo 15 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição e de acordo como § 3? do
artigo 15 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DE CR E TA:
Art. I? São fixados, para aplicação nas promoções a serem efetuadas na Marinha do Brasil no ano de 1980, os seguintes percentuais,
de conformidade com o disposto no § 3? do artigo 15 da Lei n? 5.821, de
10 de novembro de 1972, de acordo com a redação dada pela Lei n?
6.814, de 5 de agosto de 1980, calculados sobre os efetivos estabelecidos
pela Lei n? 6.469, de 18 de novembro de 1977:
- para Capitães-de-Mar-e-Guerrado CorpodaArmada - 9%
- para Capitães-de-Mar-e-Guerra do Quadro de Médicos do
Corpo de Saúde da Marinha 18%.
Parágrafo único As vagas resultantes da aplicação do disposto
neste artigo serão consideradas abertas na data da aprovação ministerial da relação referida no artigo 2?
Art. 2? O Ministro da Marinha aprovará a relação dos Capitãesde-Mar-e-Guerra que passarão à situação de não numerados (NN), no
respectivo Corpo ou Quadro, em conseqüência do estabelecido no artigo
anterior.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Erasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
MaxÍmiano Fonseca

DECRETO N? 85.389, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Supremo Tribunal Federal, o
crédito suplementar no valor de Cr$
8.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Supremo Tribunal Federal,o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 26.11.80.
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DECRETO N? 85.390, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à. Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
6.315.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê
6.315.000,00 (seis milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 2t.l1.80.

DECRETO N? 85.391, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao eubenexc Encargos Previdenciários da União o crédito suplementar no
valor de Cr$ 3.021.500.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:

Art. l~ Fica aberto ao subanexo Encargos Previdenciários da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 3.021.500.000,00 (três bilhões, vinte e um
milhões e quinhentos mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a.

de 26.11.80.

DECRETO N? 85.392, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ri Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
11.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?,da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Serviço Nacional de Informações, o crédito suplementar no valor de Crê
11.500.000.00 (onze milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Octavío Aguíar de Medeíros
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 2C.11.80.

DECRETO

N~

85.393, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da 'Reoúblice o crédito suplementar no valor de Cr$
157.300.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Crê
157.300.000,00 (cento e cinqüenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.·
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D,O. de 26.11.&0 e
retificados no de 28.11.80.
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DECRETO N? 85.394, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Inclui na estrutura básica da Superin·
tendência do Desenvolvimento da Pesca SUDEPE o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil - PDP.
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do
Brasil, órgão autônomo instituído pelo Decreto n? 60.401, de 11 de março de 1967, passa a integrar a estrutura básica da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE e a denominar-se Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro - PDP.
Art. 2? O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro PDP tem por finalidade:
I - executar planos, programas e projetos de pesquisa, fomento
e extensão pesqueira, após aprovação do Superintendente da SUDEPE;
II - realizar pesquisa e experimentação para a avaliação, preservação e exploração dos recursos pesqueiros, mediante o conhecimento
da biologia e ecologia dos seres hídricos e o desenvolvimento dos métodos e técnicas de cultivo, captura, conservação, industrialização. transporte e comercialização do pescado;
III - promover a capacitação de recursos humanos para atender às
necessidades do setor pesqueiro nacional; e
IV - propor o estabelecimento de normas reguladoras da exploração dos recursos pesqueiros.
Art. 3? Para o desenvolvimento de suas atividades, o PDP terá a
seguinte estrutura:
1 - Coordenação de Pesquisa
2 - Coordenação de Extensão
3 - Coordenação de Operações
Art. 4? À Coordenação de Pesquisa compete a execucão de experimentos, estudos e pesquisas, que visem à introdução e desenvolvimento de técnicas de produção e industrialização de pescado.
Art. 5? À Coordenação de Extensão compete a execução das
ações referentes à extensão pesqueira em todo o território nacional visando o apoio ao pescador.
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Art. 6? A Coordenação de Operações compete a administração e a
execução de atividades ligadas à implautação de infra-estrutura pesqueira e a execução de programas e projetos especiais de desenvolvimento da pesca.
Art. 7? O PDP será dirigido por um Coordenador-Geral e as
Coordenações, por coordenadores, cujos cargos ou funções serão providos na forma da legislação pertinente.
Art. 8? Serão fixados em regimento interno, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado da Agricultura, nos termos do Decreto n? 68.885, de
6 de julho de 1971, o detalhamento da estrutura do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro - PDP, a competência de suas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Art. 9? Os demais órgãos integrantes da estrutura da SUDEPE
prestarão todo o apoio, inclusive administrativo, que se fizer necessário ao funcionamento do PDP.
Art. 10 Para o desenvolvimento de suas atividades, o Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro - PDP, poderá firmar, com órgãos e entidades públicas e privadas, acordos, ajustes, convênios e contratos.
Parágrafo único Os instrumentos a que se refere este artigo serão
assinados pelo Coordenador-Geral do PDP, após aprovação do Superintendente da SUDEPE.
Art. 11 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stebiie
Delfim Netto

DECRETO N? 85.395, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
tura em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas , o
crédito suplementar no valor de Cr$
8.835.252.000,00 para reforço de dotações
consignedesno vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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D E C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 8.835.252.000,00 (oito bilhões, oitocentos e trinta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações.orçamentáriasindicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior, decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
E. Portella
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a de 26.11.80.

DECRETO N? 85.396, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor de Diversas Unidades o crédito suplementar no valor de Cr$
558.715.000,00 para reforço de dotações ccnsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cuítura em favor de Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
558.715.000,00 (quinhentos e cinqüenta e oito milhões, setecentos e quinze mil cruzeiros), para reforço de dotações indicadas no anexo I deste
Decreto.
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Art. 2? OS' recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

Os anexos mencionados no

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Porte111a
Delfim Netto
presente Decreto estão publicados no D.a.

de 26.11.80

DECRETO N? 85.397, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de c-s
1.562.950.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.562.950.000,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e
dois milhões, novecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

26.11.80.
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DECRETO N? 85.398, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, crédito suplementar no valor de
Crs 57.805.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Crê
57.805.000,00 (cinqüenta e sete milhões, oitocentos e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980: 159? da Independência, e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camílo Penna
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 26.11.80.

DECRETO N? 85.399, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.800.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR E TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria Geral - Entidades Snpervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.800.000,00 (trinta milhões e oitocentos mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 26.11.80.

DECRETO

N~

85.400, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho em favor
do Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho da l~, 2~, 5~, 7~
e 9~ Regiões, o crédito suplementar no valor de c-s 13.035.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Justiça do Trabalho em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho da 1~, 2~, 5~
7~ e 9~ Regiões, o crédito suplementar no valor de Cr$ 13.035.000,00
(treze milhões, trinta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 26.11.80.

DECRETO N? 85.401, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
109.031.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição. e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979;
DE C R E TA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor de diversas Unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 109.031.000,00 (cento e nove milhões, trinta e um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernaile Galvêas

Elíseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 26.11.80.
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DECRETO N? 85.402, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza a funcionar no País o CEN·
TROBANCO - Madrid, Espana.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, tendo em vista o disposto nos
artigos 10, § 2?, e 18 da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 19C4, e considerando as disposições do artigo I? da Lei n? 3.113, de 15 de março de
1957,
DE C RE TA:
Art. I? Fica o Banco Central S.A., institnição financeira sediada
em Madri, Espanha, autorizado a funcionar no Brasil, sob a denominação de "CENTROBANCO - Madrid, Espana», por prazo indeterminado, para a realização de operações bancárias, inclusive de câmbio,
mediante regulamento próprio, a ser aprovado pelo Conselho Monetário
Nacional, respeitados os dispositivos legais vigentes e na forma do
Protocolo de Intenção firmado em 24 de setembro de 1979, entre o Banco Central do Brasil e o Banco de Espana.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
,'/'>ÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.403, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Institui o Programa de Combate à Peste Suína, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4? do Decreto n? 81.798, de 15 de julho de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Fica instituído o Programa de Combate à Peste Suína PCPS a ser executado, em todo o território nacional, pelo Ministério da
Agricultura, através da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária,
com a finalidade de mobilizar recursos e traçar normas de política, investigação e combate à Peste Suína, obedecidas as prioridades identificadas pela seleção das áreas de maior expressão econômica na suinocultura.
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Art. 2~ Para consecução dos objetivos do PCPS, o Ministério da
Agricultura se articulará com os órgãos federais, estaduais e municipais. bem como associações rurais, cooperativas de produtores e outras
entidades privadas, podendo. para isto, celebrar acordos, ajustes, convênios ou termos de cooperação técnica.
Art. 3? As funções de supervisão e .orientação normativa caberão
a um Conselho Deliberativo, presidido pelo Secretário Nacional de Defesa Agropecuária, e integrado pelos dirigentes da Secretaria de Abastecimento, Secretaria de Produção Animal, Secretaria de Defesa Sanitária Animal, Secretaria de Inspeção de Produto Animal, Laboratório
Nacional de Referência Animal e Coordenação Nacional do PCPS, definida, esta, no parágrafo primeiro deste artigo, com competência para
baixar portarias e instruções normativas que se façam necessárias ao
pleno cumprimento dos objetivos do Programa.
§ 1~ O Conselho Deliberativo disporá, a nível central, do apoio
técnico e administrativo de uma Coordenação Nacional do PCPS, que
terá, além das funções de organização, as atribuições de acompanhamento e avaliação da execução das atividades.
§ 2~ A implantação e desenvolvimento do PCPS, a nível dos Estados, serão por Coordenações Regionais do PCPS, subordinadas à Coordenação Nacional, com a participação de representantes do Ministério
da Agricultura e das Secretarias de Agricultura.
§ 3? O Coordenador Geral, os assessores que comporão a Coordenação Nacional, bem como os componentes das Coordenações Regionais serão indicados pelo Coordenador Geral e designados por ato do
Presidente do Conselho Deliberativo.
Art. 4~ Os recursos federais destinados à implantação do Programa no período de 1980 a 1982, são fixados em Cr$ 453.248.000,00, a preços de 1980, dos quais Crê 85.000.000,00 já foram aportados neste
exercício. à conta da Reserva de Contingência e os restantes ÇrS
368.248.000,00 serão provenientes do próprio Orçamento do Ministério
da Agricultura.
Art. 5~ O Ministro da Agricultura baixará os atos que se fizerem
necessários à implantação e desenvolvimento do PCPS.
Art. 6~ Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980;
da República.

159~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile

92~
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DECRETO N? 85.404, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. - CELESC, no
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 704.503/79:
DE C RE TA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 25,00 (vinte e cinto) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138 kV, a ser estabelecida entre as subestações Xanxeré e Modelo, nos Municípios de Xanxeré e Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta de situação n? DVLT-2.757 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 704.503/79.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A. - CELESC a promover a constituição de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata
o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A. - CELESC, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
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Art. 4? A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC
poderá promover, em JUÍzo, as medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.405 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da -subestação Piratininga
da Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ, no Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b" do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 701.272/79,
DE C RE TA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total
de 12.069,50 m2 (doze mil, sessenta e nove metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), necessária à implantação da subestação de
Piratininga, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? DEN·33·05-78-0507, aprovada
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade,
do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 701.272/79, e assim descrita:
- Partindo do marco M-1, situado à margem da Estrada Bernardo
Gonçalves Coelho, mede 104,00m em linha reta, no AZ 82°30'SW e confrontando com a Estrada acima citada, vai ao marco M-2, daí defletindo para a direita, com ângulo interno de 104'00', mede 15,50 m em linha
reta, no AZ 21°30'NW, vai ao marco M~3, daí seguindo em. linha reta
mede 91,50 m no AZ 21°30' NW, vai ao marco M-4, daí defletindo para
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a direita com ângulo interno de 90'00' mede 101,00 m em linha reta, no
AZ 6S'30'NE vai ao marco M-5, daí defletindo para a direita, com ângulo interno de 90'00', mede 116,50 m em linha reta no AZ 21'30' SE,
vai ao marco M-6, daí seguindo em linha reta mede 15,50 m no AZ
21°30' SE vai ao marco M-l onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ a promover a desapropriação da referida
área de terra na forma da legislação vigente com os recursos próprios.
Parágrafo único - Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação para fins de imissão na posse da
área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.406, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra necessárias à implantação da Estação Trenetormedora de Distribuição Granja Julieta, da
LIGHT - Serviços de Eletricidade SIA.,
no Estado de São Paulo,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151 letra «[j» do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e no
Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo
MME n? 703.388/79,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra de propriedade particular, com o total de
5.269,00 m2 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove metros quadrados),
necessárias à implantação da Estação Transformadora de Distribuição
Granja Julieta, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes da planta de situação n? 410.794, aprovada por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME
n? 703.388/79, e assim descritas:
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Área A - terreno de forma irregular com a área de 2.748,00 m2
(dois mil, setecentos e quarenta e oito metros quadrados), situado na
Av. Nações Unidas, esquina com a Rua Améríco Brasiliense com início
no ponto de intersecção entre o alinhamento Sul da Rua Américo Brasiliense com a divisa entre a área descrita e a propriedade da Construtora Wysling Gomes Ltda. descrita abaixo como gleba B; daí segue com o
rumo magnético S-32'05'21 "W à distância de 51,06 m confrontando com
a referida construtora; daí deflete à direita e segue com o rumo magnético n? 57?45'30"W na distância de 60,14 m, confrontando com a remanescente dos expropriados, até a Av. Nações Unidas; daí deflete à direita e segue com frente para a referida Avenida na distância de 50,23
m; daí deflete à direita em curva na distância de 5,03m; daí segue com
frente para a Rua Américo Brasiliense com o rumo S-57?5ü'41"E na distância de 43,30 m, onde termina; área B - terreno de forma regular
com a área de 2.521,00 m2 (dois mil, quinhentos e vinte e um metros
quadrados), situado na Rua Américo Erasiliense, esquina com a Rua
Antonio José Borges com início no ponto de instersecção entre o alinhamento Sul da Rua América Brasiliense com a divisa entre a área
descrita e a propriedade da Brascow - Ind. Com. Ltda., descrita acima
como gleba A; daí segue para a Rua América Brasiliense, com o rumo
magnético S-57'50'41"E na distância de 47,00 m; daí deflete à direita e
segue com o rumo S-10'51'51"E na distância de 3,06 m; daí deflete à direita com frente para a Rua Antônio José Borges, com o rumo
S-32'21 '39"W na distância de 49,37 m; daí deflete à direita e confrontando com a Brascrow - Ind. e Com. Ltda., segue com o rumo
N-57'45'30"W na distância de 48,80 m; daí deflete à direita e, confrontando com a gleba A acima descrita segue com o rumo N-32'05'21"E na
distância de 51,06 m onde termina.
Art. 3? Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
a promover a desapropriação das referidas áreas de terra na forma da
legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse das áreas de
terra abrangidas por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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85.407, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Outorga à Centrais Elétriças de Carazinho S.A. - ELETROCAR concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
de um desnível no rio de Várzea, no Município de Cereeinbo, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item UI, da Constituição, nos termos dos artigos 140,
150 e 164, letra "a" do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n~ 700.156/79,
DE C RE TA:
Art. 1~ É outorgada à Centrais Elétricas de Carazinho S.A. ELETROCAR concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
de um desnível no rio da Várzea, no Município de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul
§ 1~ A energia produzida se destina ao serviço público de energia elétrica em sua área de atuação e suprimento a outros concessionários, quando autorizado.
§ 2? A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de
transmissão necessário, mediante a prévia aprovação do projeto.
Art. 2? A concessionária concluirá as obras no prazo que for fixado no despacho de aprovação do projeto definitivo, executando-as de
acordo com o mesmo, com as modificações que forem autorizadas, se
necessárias.
Art. 3? A inobservância do prazo fixado no artigo 2? sujeitará a
concessionária às penalidades previstas na legislação de energia elétrica em vigor.
Parágrafo único O prazo referido poderá ser prorrogado por ato
dó Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Art. 4~ A concessão de que trata o presente Decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem, em função dos serviços concedidos,
reverterão à União.
Art. 5? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único A concessionária deverá entrar com o pedido a
que se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
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Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.408, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da Estação de Banco Capacitares e Trenetormedore de Distribuição
Novo Mundo da LIGHT - Serviços de
Eletricidade S.A., no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941 e o que consta do Processo MME n? 746.310/80.
DE C RE TA;
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, no total de 2.747,10
m? (dois mil setecentos e quarenta e sete metros quadrados e dez
decímetros quadrados), necessária à implantação da Estação de Banco
Capacitares e Transformadora de Distribuição Novo Mundo, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? 410.834, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 746
310/80 e assim descrita:
Tem início no ponto 1 no cruzamento da Alameda Subtenente
Francisco Hierro e Rua Antonio Bento de Abreu; daí segue com o rumo
magnético S-41°34'42"W na distância de 73,27 metros até atingir o ponto 2, no cruzamento da Alameda Subtenente Francisco Hierro e Rua
José F. da Silva; desse ponto, deflete à direita e segue pelo alinhamento Leste da Rua José F. da Silva, com o rumo magnético N-16°25'30"W,
na distância de 63,34 metros, até atingir o ponto 3, divisa com o lote n?
5; deste ponto, deflete à direita e segue com o rumo magnético
N.73°10'05"E, na distância de 35,16 metros, até atingir o ponto 4; deste
ponto deflete à direita e segue com o rumo magnético S-48°01'51"E, na
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distância de 1,57 metros; até atingir o ponto 5; deste ponto deflete à esquerda e segue com o rumo magnético N-64°03'31"E, na distância de

26,70 metros, até atingir o ponto 6, no alinhamento Oeste da Rua Antonio Bento de Abreu; desse ponto deflete à direita e segue por esse alinhamento com o rumo magnético 8·27°25 '23"E, na distância de 18,22
metros até atingir o ponto 7; deste ponto deflete à direita e segue com o
rumo magnético 8-03°40'26"W, na distância de 10,61 metros, até atingir
o ponto 1, onde teve início esta descrição.
I
Art. 3? Fica autorizada a LIG HT - Serviços de Eletricidade
S.A., a promover a desapropriação da referida área de terra na forma
da legislação vigente com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? de Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.409, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza estrangeiros a eâqutrirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói, Estado do Rio de Janeiro e Fortaleza, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DECRETA:
Ficam autorizados;
a) a adquirir o domínio útil:
1) Pietro Di Pastena, de nacionalidade italiana, da fração ideal de
91,45/1.682,21 do terreno de marinha, situado na Praia de Icaraí n? 487,
correspondente ao apartamento n? GOl, com 1 (uma) vaga na garagem,
Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-40.418, de 1980;
2) Fittipaldi Vincenzo, de nacionalidade italiana, da fração ideal de
0,011.792 do terreno de marinha, situado na Rua Visconde do Rio BranArt. I?
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co n~ 633, correspondente ao apartamento n? 601, Município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-43.685, de 1979;
3) Cristoforo Lanzavecchia, de nacionalidade italiana, da fração
ideal de 6.444/1.614.974 do terreno de marinha, situado na Praia de Icaraí n? 69, correspondente ao apartamento n? 1.101, Bloco 3, Município
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-37.056, de 1975;
4) Antonio Muro, de nacionalidade italiana, das frações ideais de
0,745% e de 0,594% do terreno de acrescidos de marinha, situado na
Avenida Brasil n? 12.698, correspondentes. respectivamente, às Lojas
n?s 2 e 4, localizadas na Rua 10, Portão 102, Pavilhão 2 do Setor Hortígranjeiro do Centro de Abastecimento São Sebastião, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério
da Fazenda, sob o n? 0768-42.232, de 1979;
5) Valeriano Gil Gil e sua mulher Generosa Saladina Marcelina
Castro, ambos de nacíonalidade espanhola, da fração ideal de 0,000695
do terreno nacional interior, situado na Rua Senador Dantas n? 117,
correspondente ao apartamento n? 1.938, Município e Estado do Rio de
Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n? 0768-54.521, de 1979;
6) Elisabeth Edith Bechtel, de nacionalidade alemã, da fração ideal
de 1136 do terreno de marinha, situado na Rua Joaquim Alves n? 68,
correspondente ao apartamento n? 111, 3? pavimento do Bloco "A",
Município de Fortaleza, Estado do Ceará, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0380-2.298, de 1980;
71 Peter Herzog, de nacionalidade suíea, da fração ideal de 1/3 do
terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua Manuel Niobey n? 63,
correspondente ao apartamento n? 3, Municipio e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n? 0768-20.822, de 1980;
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
- Benigno Galiano, de nacionalidade paraguaia, das frações ideais
de 125/15.508 e de 20/15.508 do terreno de marinha, situado na Praia de
Icaraí n? 185. correspondentes, respectivamente, ao apartamento n?
1.003, Bloco «B» e a 1 (uma) vaga na garagem, Município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-02.209, de 1980.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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85.410, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a criação de empregos
para Categorias Funcionais dos Grupos
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Superior da Tabela Permanente da
Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 7~ e 8~ da Lei n~ 5.645, de 10de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo DASP n~ 12.512, de 1980,
DECRETA:
Art. l~ São criados, na forma do Anexo I, nas Categorias Funcionais de Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: LT-SA-800; Psicólogo, Médico Veterinário, Engenheiro
Agrônomo, Engenheiro, e Técnico de Administração, do Grupo Outras
Atividades de Nível Superior, código LT-NS-900, da Tabela Permanente da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(SUDECO), os empregos cujos ocupantes se habilitaram em concurso
público, relacionados no Anexo II deste Decreto.
Art. 2~ Em decorrência do artigo anterior fica alterada, na forma
dos anexos I-A e lI-A, a Tabela Permanente da Superintendência do
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO), na parte referente às Categorias Funcionais de Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: LT-SA-800, e Técnico de Administração, do
Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código: LT-NS-900.
Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 27.11.80.

DECRETO

N~

85.411, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1980
Acrescenta e altera dispositivos do Decreto n? 81.519, de 4 de abril de 1978, que
regulamenta a Lei n? 6.511, de 19 de dezembro de 1977, alterada pela Lei n? 6.842, de 3
de novembro de 1980, que dispõe sobre os
Prêmios Literários Nacionais;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n~ 6.842, de 3 de novembro de 1980,
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DE C RE TA:
Art. I? O artigo I? do Decreto n? 81.519, de 4 de abril de 1978, fica
acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
«Art. I?
.
Parágrafo único Não poderão concorrer aos Prêmios Literários Nacionais as obras co-editadas pelo Instituto Nacional do
Livro.»

Art. 2? A letra a do art. 2? e o parágrafo único do art. 9? do Deereto n? 81.519, de 4 de abril de 1978, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 2?

.

ai

Poesia
Conto»
«Art. 9?
.
Parágrafo único O autor que seja premiado uma vez não
poderá concorrer novamente aos prêmios de que trata este Decreto»,
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
E. Portella
DECRETO N? 85.412, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.017.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item H I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.017.000.000,00 (três bilhões e dezessete milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 27.11.80.

DECRETO N? 85.413, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades Orçamentárias o
crédito suplementar no valor de Cr$
60.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor-de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
60.500.000,00 (sessenta milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980: 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 27.11.80.
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DECRETO N? 85.414, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional
da Produção Mineral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 39.526.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. l~ Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Departamento Nacional da Produção Mineral, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 39.526.000,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e vinte
e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 27.11.80.

DECRETO N? 85.415, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo TransferênCÍas a
Estados, Distrito Federal e Municípios, o
crédito suplementar no valor de c-e
147.700.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 147.700.000,00 (cento e
quarenta e sete milhões, setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a.

de 27.11.80.

DECRETO N? 85.416, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 20.000.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Erasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 27.11.eO.

DECRETO N? 85.417, DE 26 DE NOVE MERO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 49.700.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o cré·
dito suplementar no valor de Cr$ 49.700.000,00 (quarenta e nove milhões
e setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Erasilia, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

27.11.80.
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DECRETO N? 85.418, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
586.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 586.000.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões de
cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no:montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 27.11.80

DECRETO N? 85.419, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Comunicações
o crédito suplementar no valor de Cr$
5.790.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Crê 5.790.000,00
(cinco milhões, setecentos e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art.2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
H. C. Mattos
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 27.11.80

DECRETO N? 85.420, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$
41.769.000,00 para reforço de dotações cemsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Cr$ 41.769.000,00 (quarenta e um milhões e setecentos e
sessenta e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murilo Macêdo
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 27.11.80.

DECRETO N? 85.421, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a liquidação de compromissos contratados pelos órgãos e entidades da Administração Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? Os compromissos decorrentes de operações contratadas
em moeda estrangeira pelos órgãos e entidades da Administração Federal deverão ser liquidados invariavelmente nos respectivos vencimentos.
Parágrafo único Aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades
cumpre atribuir tratamento preferencial aos pagamentos de que trata
este artigo, relativamente aos compromissos contratados internamente
em moeda nacional.
Art. 2? Para atender ao disposto no artigo anterior, os dirigentes
dos órgãos e entidades manterão cronograma de desembolso destinado
à efetivação dos pagamentos de sua responsabilidade, estabelecendo,
para isso, as provisões adequadas na execução orçamentária ou fínanceira dos respectivos órgãos ou entidades, de forma a manter sempre
disponível, nas épocas oportunas, os recursos necessários à liquidação
pontual dos compromissos assumidos.
Art. 3? É vedado aos órgãos e entidades referidos nos artigos ano
teriores contratarem a realização de quaisquer serviços ou obras a serem custeados, integral ou parcialmente, com recursos externos, sem
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que as operações em moeda estrangeira estejam efetivamente contratadas e assegurada a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento dos compromissos a serem assumidos.
Art. 4~ A Secretaria de Planejamento da Presidência da República acompanhará o cumprimento do disposto neste Decreto, podendo determinar a retenção de recursos orçamentários ou de fundos e programas especiais alocados aos órgãos e entidades, para assegurar a liquidação nos respectivos vencimentos, dos compromissos assumidos em
moeda estrangeira.
Art. 5~ A Secretaria de Planejamento da Presidência da República baixará as instruções que se fizerem necessárias à execução deste
Decreto.
Art. 6~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto
DECRETO

N~

85.422, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede indulto, reduz penas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da faculdade que lhe
confere o artigo 81, n? XXII, da Constituição, e considerando a proximidade da Festa do Natal,
DECRETA:
Art. I? Ê concedido indulto aos condenados a penas privativas da
liberdade não superiores a quatro anos que, até 25 de dezembro de
1980, tenham efetivamente cumprido, no mínimo, um terço da pena
aplicada, se primários. ou metade, se reincidentes.
Parágrafo único É igualmente, concedido indulto aos condenados
a penas superiores a quatro anos que tenham completado sessenta anos
de idade até a data fixada neste artigo, desde que tenham cumprido um
terço da pena, se primários, ou metade, se reincidentes.
Art. 2? São reduzidas as penas privativas da liberdade impostas
a condenados que, até a data mencionada no artigo anterior. tenham
efetivamente cumprido, no mínimo, um terço da pena, se primários, ou
metade, se reíncidentesv-observadas as seguintes proporções:
I - pena de mais de quatro até seis anos: redução de um terço, se
primários. ou de um quarto. se reincidentes;
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H - pena de mais de seis até dez anos: redução de um quarto se
primários, ou de um quinto, se reincidentes;
IH - pena de mais de dez anos: redução de um quinto, se primários, ou de um sexto, se reincidentes.
Art. 3? O disposto nos artigos anteriores aplica-se, também,
quando a sentença esteja em grau de recurso interposto somente pela
defesa, sem prejuízo do respectivo julgamento pela instância superior.
Não impedirá, igualmente, a concessão do indulto, o recurso do Ministério Público, quando improvido.
Art. 4? O indulto previsto no artigo I? deste Decreto não abrange
as penas acessórias, estendendo-se, porém, às pecuniárias aplicadas cumulativamente.
Parágrafo único O condenado ficará indultado da pena pecuniária
quando a redução prevista no artigo 2? ensejar imediata soltura ou livramento condicional.
Art. 5? Para efeito de indulto ou redução somam-se as penas que
correspondam a infrações diversas.
Art. fi? Constituem, também, requisitos para que o condenado obtenha o indulto ou a redução da pena:

I - não ter sido beneficiado por graça, indulto, redução ou comutação de pena nos cinco anos anteriores à data da publicação deste Decreto;
H - ser isento de periculosidade, devendo verificar-se a sua cessação caso tenha sido imposta medida de segurança;
IH - ter conduta reveladora de condições pessoais para a reintegração no cónvívio social, se presentes os demais requisitos para o indulto;
IV - ter, na forma do inciso anterior, boa conduta também ná comunidade, quando beneficiado por quaisquer concessões previstas no
artigo 30, § 6?, incisos II, IV, VI, e VII do Código Penal;
V - ter boa conduta, reveladora de condições pessoais para a
permanência no convívio social, se beneficiado com a suspensão condicional, já cumpriu, pelo menos, metade do respectivo prazo, com perf'eita observância das condições impostas e da pena acessória, se for o caso, sem ter sofrido modificação exacerbadora das condições ou prorrogação do prazo, nem suspensão ou revogação do benefício;
VI - ter boa conduta, reveladora de condições pessoais para a
reintegração no convívio social e, se beneficiado com o livramento condicional, estiver cumprindo as condições impostas e a pena acessória,
quando for o caso, sem advertência ou exacerbação das condições.
Art. 7?

Este Decreto não beneficia os condenados por crime:
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I - de roubo, em qualquer das modalidades previstas no art. 157 e
respectivos parágrafos do Código Penal;
II - relativo a entorpecente ou substância que cause dependência
física ou psíquica, quando reconhecida na sentença a condição de traficante;

In - contra a Segurança Nacional;
IV - de extorsão, nas modalidades dos parágrafos
go 158 e do artigo 159 do Código Penal;
V -

l~

e 2? do arti-

de estupro e atentado violento ao pudor.

Art. 8? Caberá aos Conselhos Penitenciários, de ofício ou por
provocação de qualquer dos interessados, verificar quais os condenados que preencham os requisitos estabelecidos por este Decreto, emitindo, desde logo, parecer, nos termos do artigo 736 do Código de Processo Penal, que será remetido ao Juiz da Execução, para os fins do artigo
738 do mesmo Código.
§ I? Os dirigentes dos estabelecimentos pr-isionais encaminharão
aos Conselhos Penitenciários relação dos condenados que, neles recolhidos, satisfaçam aqueles requisitos, prestando, desde logo, informações circunstanciadas sobre a vida prisional e a conduta de cada um.
§ 2? A relação e as informações referidas no parágrafo anterior,
concernentes aos sentenciados em gozo de suspensão condicional ou de
livramento condicional, deverão ser enviadas pela entidade encarregada da fiscalização do cumprimento das condições do beneficio, ou da
sua observação cautelar e proteção do liberado; na falta da mencionada
entidade, tais informações poderão ser supridas por qualquer outro documento hábil.

Art. 9? Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que
não estejam cumprindo pena em estabelecimento civil, o parecer do
Conselho Penitenciário será substituído pela informação da autoridade
sob cuja custódia estiver o preso.
Art. 10

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 85.423, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Fixa o valor do soldo de Coronel PM
das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o disposto no §
4? do artigo 10 da Lei n? 6.270, de 26 de novembro de 1975,
DECRETA:
Art. I? O valor do soldo do posto de Coronel PM das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima,
de que trata o artigo 10, § 3?, da Lei n? 6.270, de 26 de novembro de
1975, é fixado, a partir de I? de janeiro de 1980, em Cr$ 18.586,00 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis cruzeiros) e, a partir de 1~ de março
de 1980, em Cr$ 23.231,00 (vinte e três mil, duzentos e trinta e um cruzeiros), observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical anexa à mencionada Lei.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 85.424, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Regula os valores da Indenização de
Representação dos policiais·militares das
Polícias Militares dos Territórios Federais
do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 10, § 4? da Lei n? 6.270, de 26 de novembro de 1975,
DE C RE TA:
Art. I? A Indenização de Representação de que trata o § 4? do
artigo 10 da Lei n? 6.270, de 26 de novembro de 1975, é devida ao
policial-militar das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, nas condições e valores a seguir especificados:
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I - quando no efetivo desempenho de suas obrigações,
calculada sobre o soldo do próprio posto ou graduação:
a) Oficial Superior: 25% (vinte e cinco por cento]:
b) Oficial Intermediário: 20% (vinte por cento]:
c) Oficial Subalterno: 15% (quinze por cento);
d) Subtenentes e Sargentos: 5% (cinco por cento]:
II - ao Comandante-Geral, quando Oficial da própria
Polícia Militar, no valor de 10% (dez por cento I do soldo do posto mais elevado existente na Corporação;
III - Ao Chefe do Estado-Maior, Assistente ou Ajudante
de Ordens, ou, ainda, ao Comandante, Chefe ou Diretor de Organização Policial Militar com autonomia ou semi-autonomia administrativa, novalor de 10% (dez por cento), do soldo do próprio posto;
IV - às praças, quando no exercício de função de motorista ou de ordenança do Comandante-Geral ou do Chefe do
Estado-Maior, ou, ainda, nas de estafeta do Quartel do
Comando Geral, no valor de 5% (cinco por cento) do soldo da
1~

própria graduação.
Aplicam-se as disposições da alínea

«C», do item I, deste artigo, ao Aspirante a Oficial PM, quando no efetivo desempenho de funções atribuídas privativamente a oficial subalterno.
§ 2? Excetuadas as indenizações de que trata o item I deste artigo, que poderão ser percebidas simultaneamente com qualquer outra,
as demais são inacumuláveis, atribuindo-se ao policial-militar, na hipótese de acumulação proibida, a indenização de valor maior.
§ 3? Para os efeitos do estabelecido neste artigo, as expressões
«Comandante» e «Cargo» serão consideradas na acepção das definições
dos itens I e VIII, do artigo 2?, da Lei n? 5.619, de 3 de novembro de
1970.
Art. 2? Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto serão
desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias dos respectivos Territórios.
Art. 4? Os efeitos financeiros deste Decreto vigorarão a partir de
I? de janeiro de 1980.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

§
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DECRETO N? 85.425, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orcamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
34.908.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs
34.908.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oito mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na .data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da R-epública.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

1?O.

de 28.11.80.

DECRETO N? 85.426, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército o crédito
suplementar no valor de Cr$ 71.390.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
71.390.000,00 (setenta e um milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias índicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
Ernane Gaivêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 28.11.80.

DECRETO

N~

85.427, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército,o crédito
suplementar no valor de Cr$ 900.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Crs
900.000,00 (novecentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sna publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 28.11.80

DECRETO N? 85.428, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera a denominação do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item UI, do artigo 81, da Constituição, e de acordo com o artigo 79 do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967 na redação dada
pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica alterada a denominação do Centro de Informações de
Segurança da Aeronáutica, criado pelo Decreto n? 66.608, de 20 de maio
de 1970, para Centro de Informações da Aeronáutica (CISA).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o artigo 4? do Decreto n? 66.608, de 20 de maio de 1970 e demais disposições em contrário.
Brasília, em 27 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 85.429, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o quadro de Oficiais Bepecialistas da Aeronáutica (QOEA), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 7? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980, combinado com o artigo 18 do Decreto n? 85.324, de 5 de novembro de 1980,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. I? O Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica
(QOEA) do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, a que se refere
o artigo 7? do Decreto n? 85.324, de 5 de novembro de 1980, é destinado
a atender às necessidades de técnicos, por especialidade, do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 2? O Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica é constituído das seguintes especialidades:
I - Aviões;
II - Comunicações;
III - Armamento;
IV - Fotografia;
V - Guarda e Segurança;
VI - Meteorologia;
VII - Controle de Tráfego Aéreo;
VIII - Suprimento Técnico;
IX - Administração;
X - Serviços Hospitalares;
XI - Serviços de Engenharia;
XII - Música;
XIII - Aeronaves; e
XIV - Serviços de Manutenção.

Art. 3? As especialidades de que trata o artigo anterior, itens I, lI,
III, IV, VI e VII, serão integradas, inicialmente, pelos Oficiais dos extintos Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões, em Comunicações,
em Armamento, em Fotografia, em Meteorologia e em Controle de Tráfego Aéreo.
Art. 4? A especialidade de Suprimento Técnico, referida no item
VIII do artigo 2? deste Decreto, será integrada, inicialmente, pelos Oficiais do Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico, de
que trata o artigo 8? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980.
Parágrafo único Com a execução do disposto neste artigo, é considerado extinto o atual Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento
Técnico.
Art. 5? A especialidade de Administração, a que se refere o item
IX do artígo 2? deste Decreto, será integrada, inicialmente, pelos Ofi-
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ciais do Quadro de Oficiais de Administração, de que trata o artigo 8?
da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980.
Parágrafo único Com a execucão do disposto neste artigo, é considerado extinto o atual Quadro de Oficiais de Administração.
Art. 6? A especialidade de Música, a que se refere o item XII do
artigo 2? deste Decreto, será integrada pelos Oficiais do Quadro de Oficiais Músicos, a que se refere o Decreto n~ 83.480, de 21 de maio de
1979.
Parágrafo único Com a execução do disposto neste artigo, fica extinto o atual Quadro de Oficiais Músicos.
Art. 7? Na inclusão no QOEA, dos Oficiais a que se refere os artigos 3? a 6? deste Decreto, observar-se-á o disposto no Estatuto dos Militares, referente à precedência b ierárquica.
Art. 8? O Ministro da Aeronáutica poderá, respeitados os limites
de efetivos estabelecidos em lei, transformar, desdobrar ou fundir as
especialidades de que trata o artigo 2? deste Decreto, de acordo com a
evolução técnica e as necessidades do Ministério da Aeronáutica.
Art. 9? Os postos, por especialidade, do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica enquanto existirem Oficiais formados pela Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, serão os seguintes:
I -

de aviões:
-

Tenente-Coronel;
Major;
Capitão;
1~ Tenente; e
- 2~ Tenente.

n -

de comunicações:

- Tenente-Coronel;
- Major;
- Capitão;
- l~ Tenente; e
- 2~ Tenente.

In -

de armamento:

- Tenente-Coronel;
- Major;
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- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
IV - de fotografia:
- Tenente-Coronel;
- Major;
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
V -

de meteorologia:
- Tenente-Coronel;
- Major;

- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
VI - de controle de tráfego aéreo:
- 'I'enente-Coronel- Major;
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
VII - de suprimento técnico:
-

Tenente-Coronel;
Major;
Capitão;
I? Tenente; e
2? Tenente.

VIII - de guarda e segurança:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
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IX - de administração:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
X - de serviços hospitalares:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
XI - de serviços de engenharia:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
XII - de música:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
XIII - de aeronaves:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
XIV - de serviços de manutenção:
- Capitão;
- I? Tenente; e
- 2? Tenente.
Art. 10 A partir do ano de 1983 os Oficiais do Quadro de Oficiais
Especialistas da Aeronáutica serão formados mediante seleção entre
Suboficiais e, à falta destes, dentre Primeiros-Sargentos do Corpo do
Pessoal Graduado da Aeronáutica.
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§ I? OS Oficiais nomeados de conformidade com este artigo terão
acesso até o posto de Capitão.

§ 2? As condições de ingresso no Quadro de Oficiais Especip;.',::as
da Aeronáutica a partir de 1983 estão estabelecidas no Capítulo II deste
Decreto.
§ 3? As promoções dos Oficiais que integrarão as especialidades
do QOEA nomeados de acordo com o artigo 10 serão efetuadas de conformidade com o previsto no Capítulo IV deste Decreto.
Art. 11 Fica assegurado aos atuais ocupantes dos extintos Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões, em Comunicações, em Armamento, em Fotografia, em Meteorologia, em Controle de Tráfego Aéreo,
em Suprimento Técnico e aos que ainda venham a ser formados pela
Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, o acesso até o posto
de Tenente-Coronel, de conformidade com o estabelecido na regulamentação vigente para a Aeronáutica, da Lei de Promoções dos Oficiais da
Ativa das Forças Armadas.
Art. 12 Fica assegurado aos atuais ocupantes do extinto Quadro
de Oficiais de Administração o acesso até o posto de Capitão de conformidade com o estabelecido na regulamentação vigente para a Aeronáutica, da Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas.
CAPITULO II

Do Ingresso no QOEA
Art. 13 A partir de 1983, a seleção para o ingresso no Quadro de
Oficiais Especialistas da Aeronáutica será feita entre os militares previstos no artigo la deste Decreto e que satisfaçam as seguintes condições mínimas:
I - estar incluído em faixa de cogitação a ser estabelecida pelo
Comando Geral do Pessoal;
II - ter sido diplomado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou ter sido aprovado em concurso para Suboficial, realizado antes da criação do CAS;
III - possuir certificado de conclusão de ensino de 2? grau ou
equivalente;
IV - estar classificado no ótimo comportamento, no mínimo;
V - ter conceito favorável do Comandante;
VI - ter parecer favorável da Comissão de Promoções do
CPGAer;
VII - ter sido aprovado nos Exames de Seleção; e
VIII - ter parecer favorável da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO).

ATOS DO PODER EXECUTIVO

213

§ I? A seleção e o estágio de formação para o QOEA iníciar-se-ão
a partir do 2? trimestre de 1983 e serão regulados por Portaria do Ministro da Aeronáutica.
§ 2? A seleção para o estágio entre Primeiros-Sargentos far-se-á
somente se for constatada a inexistência de Suboficiais das especialidades com as condições exigidas.
Art. 14 A seleção a que se refere o item VII do artigo anterior
compreende os seguintes exames:
I - Psicotécnico;
II - Médico; e
III - Aptidão Física.
Art. 15 Os Suboficiais e Primeiros-Sargentos que satisfizerem as
condições nos itens I a VIII do artigo 13 deste Decreto serão matriculados no Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOf), atendidas às condições do artigo 16.
Art. 16 A matrícula no Estágio de Adaptação ao Oficialato far-seá por ordem de precedência hierárquica dos candidatos aprovados, devendo ser observado o número de vagas fixadas.
Parágrafo único O Ministro da Aeronáutica baixará instruções
fixando a duração e indicando a Organização Militar que ministrará o
Estágio de Adaptação ao Oficialato e dispondo sobre a organização e
funcionamento do mesmo.
Art. 17 Durante o Estágio de Adaptação ao Oficialato, os Subo ficiais e Primeiros-Sargentos, nele matriculados, permanecerão no Corpo
do Pessoal Graduado da Aeronáutica, na mesma situação em que se encontravam por ocasião da realização dos Exames de- Seleção, quanto à
graduação, posição hierárquica, remuneração e uso de uniforme, ficando sujeitos ao regulamento do estabelecimento de ensino em que estiverem realizando o estágio, naquilo que for aplicável.
Art. 18 As vagas para o Estágio de Adaptação ao Oficialato
(EAOf) serão fixadas pelo Comando Geral do Pessoal, obedecendo ao
Efetivo fixado em Lei e dentro de critérios que compatibilizem as necessidades em pessoal com as limitações decorrentes da manutenção do
fluxo de promoções desejável.

CAPiTULO UI
Da Nomeação e Inclusão no QOEA
Art. 19 Os Suboficiais e Primeiros-Sargentos que concluírem com
aproveitamento o Estágio de Adaptação ao Oficialato serão nomeados
Segundos-Tenentes e, neste posto, incluídos no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica.
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§ I?
OS Segundos-Tenentes serão incluídos no QOEA, por ordem
decrescente de antigüidade, independentemente de especialidade ou de
resultado no Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOf).
§ 2? Continuarão sendo considerados Tripulantes Orgânicos os
Suboficiais e Primeiros-Sargentos incluídos no QOEA, que assim eram
classificados, em suas especialidades de origem, no Corpo do Pessoal
Graduado da Aeronáutica.

CAPÍTULO IV
Da Promocão
Art. 20 Aos Oficiais do QOEA serão aplicadas as disposições da
Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas e do Regulamento da mencionada Lei para a Aeronáutica, observado o disposto no artigo 23 ~
Art. 21 São condições peculiares de acesso no QOEA, o exercicio
de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois) anos, como Segundo e PrimeiroTenente, respectivamente.
CAPÍTULO V
Das DIsposições Finais e Transitórias
Art. 22 Os Suboficiais e Primeiros-Sargentos, aprovados nos Exames de Seleção e não matriculados no EAOf, por falta de vagas, poderão ter assegurada a matrícula em estágios subseqüentes, desde que
continuem a satisfazer as demais condições exigidas e tenham 'precedência hierárquica sobre os demais candidatos.
Art. 23 Os militares de que trata o artigo 13 deste Decreto, somente serão nomeados Segundos-Tenentes após a promoção a
Segundo-Tenente do último Aspirante-a-Oficial formado pela Escola de
Oficiais Especialistas da Aeronáutica (EOEAER), que seja possuidor
das condições de acesso estabelecidas na Lei de Promoções dos Oficiais
da Ativa das Forças Armadas.
Parágrafo único Os Oficiais de que trata este artigo, somente serão promovidos a Primeiro-Tenente e a· Capitão após a promoção a esses postos do último Oficial formado pela Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (EOEAER), que sejam possuidor das condições de
acesso estabelecidas na Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das
Forças Armadas.
Art. 24 Fica autorizado o Ministro da Aeronáutica a criar o distintivo .úníco representativo do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica.
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§ 1? Os Oficiais de que trata este artigo manterão os respectivos
distintivos dos Cursos de Formação de origem.
§ 2? Os Oficiais Especialistas, oriundos da EOEAER, manterão
os atuais distintivos representativos dos Quadros e dos Cursos de Formação.
Art. 25 A partir de 1981, inclusive, serão suspensos os exames de
admissão à Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica
(EOEAER).
Art. 26 Fica suspensa, a partir de 1981, inclusive, a realização do
Estágio de Adaptação de Oficiais Músicos.
Art. 27 O Ministro da Aeronáutica baixará os atos que se fizerem
necessários à execução deste Decreto, observados os efetivos fixados
na Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980.
Art. 28 As despesas decorrentes da execução do presente Decreto
serão atendidas pelos recursos orçamentários do Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 85.430, DE I? DE DEZEMBRO DE 1980
Dá nova redação a dispositivos do Decreto n? 83.527, de 30 de maio de 1979, que
regulamenta a Lei n? 6.592, de 17 de novembro de 1978, que concede amparo aos
ex-combatentes julgados incapazes definitivamente para o serviço militar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? Os artigos 3?, 4? e 5? do Decreto n? 83.527, de 30 de maio
de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? Julgado, pela Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para O serviço militar podendo prover os meios de
subsistência, o ex-combatente será submetido a uma sindicância, a ser realizada por um oficial da ativa da respectiva Força,
com a finalidade de indicar a condição de necessitado do requerente.
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Parágrafo único. O oficial sindicante verificará a situação
do ex-combatente em relação a:
a) situação econômica que comprometa o atendimento às necessidades mínimas do sustento próprio e da família;
b) impossibilidade de recuperação financeira, seja por incapacidade, seja por deficiência física.
Art. 4? Concluída a sindicância, o oficial dela encarregado
elaborará relatório contendo parecer conclusivo sobre se o candidato satisfaz as condições para a concessão do benefício, com
fundamento nas prescrições estabelecidas no parágrafo único do
artigo anterior.
Art. 5? Com base no parecer conclusivo de que trata o artigo anterior, o Comandante do Distrito Naval, Região Militar
ou Comando Aéreo Regional deve remeter o processo, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, ao órgão de pessoal do respectivo
Ministério, que submeterá à apreciação do Ministro o ato da
concessão do benefício.»
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92~
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Silva

DECRETO N? 85.431, DE I? DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o Programa de Expansão
e Melhoria do Ensino - PREMEN.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica mantido o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino - PREMEN, mecanismo especial de natureza transitória, de que
trata o Decreto n? 70.067, de 26 de janeiro de 1972, até que se encerrem
as atividades de sua responsabilidade, decorrentes da execução dos
contratos de empréstimo MEC/BIRD 1067 BR e MEC/BID 379 SFBR.
Art. 2? A supervisão do PREMEN será exercida pelo Ministro de
Estado da Educação e Cultura com o apoio da Secretaria de Ensino de
I? e 2? graus - SEPS.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig
DECRETO N? 85.432, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a criação de empregos na
Tabela Permanente da Superintendência
çia Borracha, em Categorias Funcionais
dos Grupos Serviços Auxiliares, Outras
Atividades de Nível Superior, OutrasAtividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
foi conferida pelo artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o
disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no
artigo 3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta do
Processo DASP n? 6.452, de 1980,
DE CRE TA;
Art. I? Ficam criados, na forma do anexo I deste Decreto, na Tabela Permanente da Superintendência da Borracha, nas Categorias
Funcionais de Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços
Auxiliares código: LT-SA-800; Engenheiro Agrõnomo,do Grupo Outras
Atividades de Nivel Superior, código: LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Contabilidade e Telefonista do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código: LT-NM-1000; Motorista Oficial, do Grupo
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código: LT-TP-1200, os empregos, cujos ocupantes se habilitaram em concurso público, constantes
da relação nominal do anexo H.
Art. 2? A despesa decorrente da execução deste Decreto corre por
conta dos recursos orçamentários próprios da Superintendência da Borracha.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna.
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.12.80.
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DECRETO N? 85.433, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
em Categorias Funcionais dos Grupos Ser-

viços Auxiliares e Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, da Tabela Permanente
do Ministério da Iudúetrie e do Comércio,
e dá outras providêbcias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 8? e 9? da Lei ri? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta dos Processos DASP ns s 26.377, de 1979 e 7.245, de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? São incluídos, na forma do anexo I, nas Categorias Funcionais de Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares, código: LT-SA800 e Motorista Oficial do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código: LT-TP-1200, da Tabela Permanente do Ministério da Indústria e do Comércio, os empregos cujos ocupantes se habilitaram em
concurso público, conforme relação nominal constante do anexo 11 deste Decreto.

Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

João Camilo Penna
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.12.80.

DECRETO N? 85.434, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de emprego na
Tabela Permanente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item ~II, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no artigo 3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta do
Processo DASP n? 27.978, de 1980,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica incluído, na forma do anexo I, na categoria funcional
de Agente de Telecomunicações e Eletricidade, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código LT-NM-I000, da Tabela Permanente
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o emprego cujo ocupante, ex-combatente, foi admitido com fundamento no artigo 197,
alínea b da Constituição, relacionado no anexo II deste Decreto.
Art. 2? A despesa decorrente da execução deste Decreto será atendida à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 3.12.80

DECR'E'I'ü N? 85.435, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede à FORJAS ACESITA S.A.,
autorização para proceder a aumento do
seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a FORJAS ACESITA S.A., autorizada a aumentar o
seu capital social de Cr$ 986.352.417,00 (novecentos e oitenta e seis mio
Klões, trezentos e cinqüenta e dois mil e quatrocentos e dezessete cruzeiros) para Cr$ 1.350.000.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 85.436, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 261.400.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida

no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar
no valor de Cr$ 261.400.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2: Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e nos montantes especificados.

Art. 3?

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 4.12.80.

DECRETO N? 85.437, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educa.ção e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$
10.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida

no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Edncação e Cultura, em favor. da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 4.12.80.

DECRETO N? 85.438, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército em favor do Estado-Maior do Exército e do Territ6rio Federal de Fernando de Noronha o
crédito suplementar no valor de Cr$
214.600.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército em favor do EstadoMaior do Exército e do Território Federal de Fernando de Noronha o
crédito suplementar no valor de Cr$ 214.500.000,00 (duzentos e quatorze
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 4.12.80.

DECRETO

N~

85.439, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades Orçamentárias o
crédito suplementar no valor de Cr$
89.256.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item rII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor de diversas
Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$
89.256.000,00 (oitenta e nove milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 4.12.80.
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DECRETO N? 85.440, DE 2 DE -DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar -no valor de
Cr$ 54.633.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplemenar no valor de Cr$ 54.633.000,00 (cinqüenta e quatro milhões
e seiscentos e trinta e três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 4.12.80.

DECRETO

N~

85.441, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova novo Estatuto da Empresa PÚblica Ca.sa da Moeda do Brasil - CMB, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 5.895, de 19 de junho de 1973,
DE C RE TA:
Art. 1~ O Estatuto da Casa da Moeda do Brasil - CMB, aprovado pelo Decreto n~ 72.813, de 20 de setembro de 1973, passa a vigorar
com a redação constante do anexo ao presente Decreto, assinado pelo
Ministro da Fazenda.

224

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor a partir do primeiro dia do
mês seguinte ao de sna publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

o anexo mencionado no presene Decreto está publicado no D.a. de 4.12.80.
DECRETO N? 85.442, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Outorga concessão à Televisão Cacboeira do Sul Ltda. para estabelecer uma
estação de radiodifusão de sons e imagens
(tel~vi$no). na cidade de Cachoeira do
Estado do Rio Grande do Sul.

su,

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a)), da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 1.486/79 (Edital n? 17/79),
DE C RE TA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Cachoeira do Sul
Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publícacão deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposicões em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto -estão publicadas no D.a. de 4.12.80.
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DECRETO N? 85.443, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do capital social
da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes G EIPOT, de Cr$
90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros) para Cr$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revotadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende

DECRETO N? 85.444, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Inclui item no artigo I? e modifica a
redação do § 2'! do artigo 2? do Decreto n?
75.539, de 26 de março de 1975, alterado pelos de nrs 82.780, de I? de dezembro de
1978, e 83.084, de 24 de janeiro de 1979, que
regulamenta a concessão de gratificação
pelo exercício em determinadas zonas ou
locais, nos casos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando de atribuições que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e tendo em vista o dísposto no artigo 7?, § I? e no item VI, do anexo H, do Decreto-lei n?
1.341, de 22 de agosto de 1974,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído no artigo I? do Decreto n? 75.539, de 26 de
março de 1975, o item VH, com a seguinte redação:
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« VII aos que, mediante ato expresso da autoridade competente, passarem a ter exercício na região de que trata o pará-

grafo único do artigo
de 1980.»
Art. 2~ O § 2~ do artigo

1~

do Decreto

n~

2~

do Decreto n? 75.539, de 26 de março de

84.516, de 28 de fevereiro

1975, passa a ter a seguinte redação:
«§ 2? A categoria {(Cn se destina, exclusivamente, às hipóteses a que se referem os itens IH e VI do artigo anterior. No caso do item IH, nela sendo classificada a área compreendida, es-

tritamente, na faixa que se estende até 100 (cem) quilômetros à
direita e à esquerda do eixo das rodovias indicadas no referido
item IH, e as áreas delimitadas para a implantação dos demais
projetos relativos ao assunto».
Art. 3? Os servidores que perceberem a vantagem de que trata este Decreto não farão jus à gratificação prevista no artigo 31, caput, do
Decreto-lei n? 411, de 8 de janeiro de 1969.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO

N~

85.445, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1980
Outorga concessão à Rádio Rio Balsas
Ltde., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de émbito regional, na cidade de Balsas, Estado do
Maranhão.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, combinado com o artig0l8~, item xv.ietra lia", da Constituição, e tendo em vista o que consta do 'Processo
MC n~ 7.875/80 (Edital n~ 20/80),
DE C RE TA;
Art. 1~ Fica outorgada concessão à Rádio Rio Balsas Ltda., nos
termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional, na cidadde de Balsas, Estado do
Maranhão.
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Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nnlo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no Is.O, de 4.12.80.

DECRETO N? 85.446, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
215.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribnição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito Suplementar
no valor de Cr$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros),
para reforço de dotação ormentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 4.12.80.
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DECRETO

N~

85.447, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 833.000.000,00 para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 833.000.000,00 (oitocentos e trinta-e três milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 5.12.80

DECRETON? 85.448, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Polícia Federal o
crédito suplementar no valor de Cr$
40.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da ·Justiça, em favor do Departamento de Polícia Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 4 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 5.12.80

DECRETO N? 85.449, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980

de

Abre ao Fundo Nacional
Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 16.442.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.442.000,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e
quarenta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 5.12.80.
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DECRETO

N~

85.450, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Regulamento para a cobrença e iiecelizeçõo do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, inciso IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. l? Fica aprovado o Regulamento que com este baixa, para a
cobrança e fiscalização do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

o

Regulamento mencionado no presente Decreto está publicado em Suplemento no

D.O. de 5.12.80.

DECRETO

N~

85.451, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera o Anexo do Decreto n? 77.475,
de 23 de abril de 1976, para incluir o
Estado-Maior das, Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 122, 123 e 124 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, na redação dada pelo Decreto-lei n~ 900, de 29 de setembro de
1969,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica alterado, a partir de 1~ de janeiro de 1981, o Anexo do
Decreto n~ 77.475, de 23 de abril de 1976, na forma indicada no Anexo
deste Decreto, para o fim de incluir o Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 2~ Ressalvado o valor mínimo de retribuição, mensal previsto no Anexo deste Decreto, ficam mantidas as demais disposições constantes do Decreto n~ 77.475, de 23 de abril de 1976.
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Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha
Delfím Netto

o anexo mencionado no presente Decreto está publicado no D.O.

DECRETO

N~

de 5.12.80

85.452, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera dispositivos do Regulamento
para os Quadros Complementares de Oticieíe da Marinha, aprovado pelo Decreto
n? 74.467, de 28 de agosto de 1974.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ . O artigo 17 do Regulamento para os Quadros Complementares de Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto n~ 74.467, de 28 de
agosto de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17 Os Segundos-Tenentes da Reserva designados para funções de atividade que não tiverem satisfeito algum dos requisitos (condições) de que trata o artigo 15 deste Regulamento, bem como aqueles
cujos requerimentos tenham sido indeferidos, serão licenciados do Serviço Ativo ex officio, ao completarem três (3) anos de serviço como
Segundos-Tenentes da Reserva.
§ 1~ O Oficial que estiver cumprindo o compromisso de curso estipulado no parágrafo l? do artigo 14 deste Regulamento, só será licenciado, ex officio, como Segundo-Tenente da Reserva ao término do citado compromisso.
§ 2~ O Oficial licenciado na forma deste artigo e parágrafo anterior, ao ser incluído na Reserva Não Remunerada será promovido ao
posto de Primeiro-Tenente, na forma que dispuser o Regulamento da
Reserva da Marinha.
§ 3? O Ministro da Marinha, no interesse do serviço, poderá dispensar o restante do compromisso de curso de que trata este artígo.»
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Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,· em 4 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Meximienc Fonseca

DECRETO

N~

85.453, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Excluí cargo que indica, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH,da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 11 da Lei n~ 6.082, de 10 de julho de 1974 e o que consta do
Processo n~ 03172 de 1980, do Ministério da Marinha,
DE C RE TA:
Artigo único Fica excluído do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, um Cargo de Agente Administrativo SA-801.A.25; ocupado por Maria Lúcia Coutinho Kopke, a partir de
13 de junho de 1979.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca

DECRETO

N~

85.454, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Exclui cargo que indica, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do Minis·
tério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 11 da Lei n~ 6.082, de 10 de julho de 1974 e o que consta
do Processo n~ 03172 de 1980, do Ministério da Marinha,
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DECRETA:
Artigo único Fica excluído do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, um Cargo de Agente Administrativo SA-80l.C.34, ocupado por Maria Gonçalves Rocha, a partir de 13 de
junho de 1979.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
DECRETO N? 85.455, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Exclui cargo que indica. do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 11 da Lei n? 6.082, de 10 de julho de 1974 e o que consta
do Processo n? 03172 de 1980, do Ministério da Marinha,
DE CRE TA:
Artigo único Fica excluído do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - -do Ministério da Marinha, um Cargo de Agente Administrativo SA-80l.C.33, ocupado por Leda Duarte do Nascimento, a partir de
13 de junho de 1979.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca

DECRETO N? 85.456, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Estatuto da Nuclebrás Construtora de Centrais Nucleares S.A. - NU-

GON

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, ca Constituição e tendo em vista o disposto no § I? do artigo I?, do Decreto n? 85.290, de 23 de outubro de 1980,
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DECRETA:
Art. 1~ E aprovado o Estatuto da Nuclebrás Construtora de Csntrais Nucleares S.A. - NUCON, publicado em anexo.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
Danilo Venturini

o Estatuto mencionado no
DECRETO

N~

presente Decreto está publicado no D.O. de 5.12.80

85.457, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DE C RE TA:
Artigo único. E declarado luto oficial em todo o País, por três
dias, a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento de sua Excelência o Senhor Francisco Sá Carneiro, Primeiro Ministro de. Portugal.
Brasília, em 5 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibraim Abi·Ackel
DECRETO

N~

85.458, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar
valor de Cr$

no

104.336.000,00 para reforço

de dotações con-

signadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DÁ REPúBLICA,usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Comunicação Social - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 104.335.000,00 (cento e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 10.12.80.

DECRETO

N~

85.459, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda em favor da Secretaria .Geral o crédito suplementar no valor de Cr$ 44.592.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor- da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 44.592.000,00 (quarenta
e quatro milhões e quinhentos e noventa e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 11.12.80

DECRETO N? 85.460, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Torna pública a denúncia, pelos Estados Unidos da América, da «Convenceo Fixando a Condição dos Cidadãos Neturelizados que Benovem a sua Residência no
País de Origem», concluída DO Rio de Ja·
neiro a 13 de agosto de 1906.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Torna público que deixará de
vigorar, para os Estados Unidos da América, a partir de 20 de outubro
de 1981, a ..Convenção Fixando a Condição dos Cidadãos Naturalizados
que Renovam a sua Residência no País de Origem), oncluída no Rio de
Janeiro a 13 de agosto de 1906, visto haver sido denunciada por nota
datada de 20 de outubro de 1980, dirigida pelo Departamento de Estado
à Embaixada do Brasil em Washington, cuja tradução é apensa ao presente Decreto.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro
A tradução mencionada no presente Decreto está publicada no D.O. de 11.12.80

DECRETO N? 85.461, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a' execução do Décimo Sé·
timo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação nf 18, sobre produtos da
indústria fotográfica, concluído entre o
Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, firmado pelo Brasil em 18 de
fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n~l ,de 3 de fevereiro de 1961, prevê no seu artigo 16 a
celebração de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 ((I) e 99 (IV) da
Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que se está procedendo à renegociação dos compromissos derivados do programa de liberação do Tratado de Montevidéu
- 1960, conforme dispõe a Resolução n~ 1 do Conselho de Ministros da
ALALC, de 12 de agosto de 1980, e que portanto não haveria conveniência, no momento, de rever todo o Acordo, mas simplesmente de prorrogar as concessões temporárias, que expiraram em 30 de outubro do corrente ano, até 31 de dezembro de 1980;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do
México e do Uruguai assinaram em Montevidéu, no dia 10 de novembro
de 1980, o Décimo Sétimo Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n~ 18, sobre produtos da indústria fotográfica;
Considerando que o referido Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor dentro de um prazo de trinta dias a partir da data de sua assinatura, segundo dispõe seu artigo 3~;
DE CRE TA:
Artigo 1~ A partir de I? de novembro de 1980, a Importação dos
produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este Decreto,
originários da Argentina, do México e do Uruguai e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador
e Paraguai, fica sujeita aos gravames e às restrições não-tarifárias estipuladas no anexo único deste Decreto, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados neste artigo.
Artigo 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Artigo 3? A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC,
criada pelo Decreto n? 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto n? 68.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A, a execução do
anexo Protocolo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel
cumprimento.
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Artigo 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

o protocolo mencionado no presente Decreto está publicado no D.O.

de 11.12.80.

DECRETO N? 85.462, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do Capital Social
da Centrais Elétricas de Roraima SIA CER.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item IH, do artigo 81 da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? Fica a empresa Centrais Elétricas de Roraima SI A CER
autorizada a aumentar o seu Capital Social de Cr$
204.497.707,00 (duzentos e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete
mil, setecentos e sete cruzeiros) para Cr$ 269.316.910,80 (duzentos e sessenta e nove milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos).
Art. 2? Os recursos para o aumento referido no artigo anterior, no
montante de Cr$ 64.819.203,80 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e
dezenove mil, duzentos e três cruzeiros e oitenta centavos) são os constantes do Balanço Geral da Centrais Elétricas de Roraima s/ A - CER
-, encerrado em 31 de dezembro de 1970, a saber:

Cr$ 48.492.465,67 - Proveniente das participações no rateio
Nacional do Imposto único sobre Energia Elétrica, na forma do
§ 2? do art. 3? do Decreto-lei n? 1.497, de 20 de dezembro de
1976, combinado com o item I, da letra B da Portaria n? 88, de
29 de abril de 1971, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia.
Cr$ 5.991.519,53 - Originários de Convênios assinados com
o Governo do Território Federal de Roraima, à conta de transferências orçamentárias, destinadas à capitalização daquela Empresa.
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Art. 3~ E ste Decreto entrará em vigor na data de sua puhlicâção,
-revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO

N~

85.463, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria no Estado da Bahia, no Município de UNA a Reserva Biológica de
UNA, com os limites que específica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e nos termos do artigo
5~, letra a, da Lei n~ 4.771, de 15 de setembro de 1965, e artigo 5~, letra
a, da Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
DE C RE TA:
Art. I? Fica criado, no Estado da Bahia, Município de UNA, a
Reserva Biológica de UNA, com área estimada em 11.400 ha, (onze mil
e quatrocentos hectares), subordinada ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Agricultura.
Parágrafo único A Reserva de que trata este artigo está compreendida dentro do seguinte perímetro: Iniciando num ponto da margem direita do rio Maruim com coordenadas geográficas: 15°10'53"S de
latitude e 30 0 0 2 ' 5 1 " W de longitude (ponto 1); deste ponto, segue por
uma linha seca, com 226°30' de azimute verdadeiro e com uma extensão
de 6,6 Km aproximadamente, linha limítrofe com a Fazenda Serra do
Cacau, até um ponto na margem direita do Rio da Serra com coordenadas geográficas: 15°13'22"S de latitude e 300 0 5 ' 3 0 " W de longitude (ponto 21; desce pela margem direita do Rio da Serra até a ponte da estrada
que liga, atualmente, Ilhéus a UNA, (ponto 3); daí, segue por esta estrada, no sentido de UNA, até o ponto de coordenadas geográficas:
15°14'30"S de'laÚtudee 30 0 0 6 ' 1 8 " W de longitude (ponto 4); deste ponto,
segue por uma linha seca, com 328° de azimute verdadeiro e com uma
extensão de 4,4 Km aproximadamente, até encontrar a margem esquerda de um afluente do ribeirão Bandeira no ponto de coordenadas geográficas: 15°12'29"8 de latitude e 39°07'35"W de longitude (ponto 5);
daí, sobe pela margem esquerda deste afluente até sua cabeceira no
ponto de coordenadas geográficas: 15°12'24"8 de latitude e 39°09'37"W
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de, longitude (ponto 6); deste ponto, segue por uma linha seca, com
331 °30' de azimute verdadeiro e com uma extensão de 9,3 Km aproxima-

damente, até encontrar a cabeceira da nascente principal do rio da Serra no ponto de coordenadas geográficas: 15°07'55"8 de latitude e
39°12'06"W de .'longitude (ponto 7); daí, por uma linha seca, com 72° de
azfmute verdadeiro e com uma distância de 6,3 Km aproximadamente,
até encontrar a margem direita do ribeirão Toninha no ponto de coordenadas geográficas: 15°06'53"8 de latitude e 39°08'45"W de longitude
(ponto 8); segue por uma linha seca, com 150 0 de azimute verdadeiro e
com uma extensão de 6,2 Km aproximadamente, até o ponto de coordenadas geográficas: 15°09'48"8 de latitude e 39°06'58"W de longitude
(ponto 9); daí segue por outra linha seca, com 58° de azimute verdadeiro e com uma extensão de 3,8 Km aproximadamente, até encontrar a
margem direita do rio Maruim (ponto 10); desce o rio Maruim, pela sua

margem direita, até o ponto 1, fechando o perímetro».
Art. 2? A Reserva Biológica de UNA tem por finalidade precípua a
proteção da flora, da fauna e das belezas naturais ali existentes, sendo
vedadas as atividades de utilização, perseguição, caça, apanha ou introdução de espécies de flora e fauna silvestres e domésticas ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade
competente.
Art. 3? A Reserva Biológica de UNA ficará sujeita ao regime especial do Código Florestal, instituido pelas Leis n?s 4.771, de 15 de setembro de 1969 e 5.197, de 3 de janeiro de 1967.
Art. 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Angelo Amaury Stábile

DECRETO N? 85.464, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispensa a licitação para a alienação
das terras devolutas da União que menciona, e dá outras providências.

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição, e tendo em vista os arts.
126, § 2?, letra b, 143 e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado
a dispensar o procedimento de licitação na alienação dos lotes abaixo
mencionados:
I - Lote n? 171, do Loteamento Boa Esperança 3~ etapa, fls. 2A,
com 394,4498 ha, situado no Municípío de Dueré, Estado de Goiás, ocupado por Aureliano Alves de Souza, CPF n~ 018.065.051 - 34, conforme
consta do processo INCRA/PFG/N~844/77;
II - Lote de 621,000d ha, da gleba B-2, situado no Município de
Boca do Acre, Estado do Amazonas, de interesse do Espólio de Joaquim Ribeiro Campos, conforme
consta do processo INCRAlCR(15)T(4)DFIN? 0420/78
III - Lote n? 129, do Loteamento Cabeceira do ribeirão São José
Grande, com 318,0715 ha, situado no Municipio de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por Adão Pereira Lima, C.I. - RG n? 1.029.447 SSP/GO, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N?
0795/80;
IV - Lote n? 48, do Loteamento Tranqueira - Gleba 3 e Pau Seco, com 295,1224 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás,
ocupado por Alberto Ribeiro da Silva, Certidão de Casamento n? 161,
fls. 70 do Livro n? 3/4 do Cartório do Registro Civil de Uruaçu/GO,
conforme consta do processo INCRA/CR-04!PFG/N? 0759/80;
V - Lote n? 45, do Loteamento Cabeceira do ribeirão São José
Grande, com 1.215,9184 ha, situado no Município de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por Antonio Alves de Abreu, CPF n?050046671-87, conforme consta do processo INCRA/CR-Q4/PFG/N? 0800180;
VI - Lote n? 88, do Loteamento Cabeceira do ribeirão São José
Grande, com 289,2955 ha, situado no Município de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por Bartolomeu Rodrigues de Aguiar, CPF· n?
070.811.621 - 24, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N?
0510/80;
VII - Lote de 392,0000 ha, do Loteamento rio Escuro, situado no
Município de Araguaçu, Estado de Goiás, ocupado por Felipe Ferreira
da Silva, Certidão de Nascimento n? 6074, fls. 86 v., do Livro 7 do Cartório do Registro Civil de Araguaçu/GO, conforme consta do processo
INCRA/CR-04/PFG/N? 0748/80;
VIII - Lote n? 10, do Loteamento São Valério, gleba 03 - fls. A éB
- 2~ etapa, com 1.266,8174 ha, situado no Município de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por João Batista Ferreira Lima, Boaventura Ferreira Lima, Iracema Ferreira Lima e Olímpia Rodrigues dos Santos, Carteiras
de Identidades RsGs. n?s 26.525,962.649, 962.585 - SSP/GO e Certidão
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de Nascimento n? 3.580, fls. 148 v. do Livro 003 do Cartório do Registro
Civil de Peixe/GO, respectivamente, conforme consta do processo
INCRA/CR-04/PFG/N? 0906180;

IX - Lote n? 25, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco,
com 285,8841 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado por João Ferreira Campos, C.I. - RG n? 512.631 - SSP/GO, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0772/80:
X - Lote n? 130, do Loteamento Cabeceira do Ribeirão São J 0sé Grande, com 321,8977 h a, situado no Município de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por João Nóbrega da Penha, C.I. - RG n? 867.739 SSP/GO, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N?
0821/80;
XI - Lote n? 10, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco,
com 385,4248 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado por José Pereira de Araújo, CPF n? 218.933.301-68, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0344/80;
XII - Lote n? 4, do Loteamento São Valérío, gleba 3 - fls. A e B
- 2~ etapa, com 122,6289 h a, situado no Municipio de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por Justino de França, Certidão de Casamento n? 4,
fls. 45 do Livro n? 51 do Cartório do Registro Civil de Peixe/GO, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0905180;
XIII - Lote n? 16, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco,
com 345,6539 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado por Manoel Gomes Rocha, CPF n? 135.609.301-97, conforme consta
do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0775/80.
XIV - Lote n? 43, do Loteamento Cabeceira do Ribeirão São José
Grande, com 442,6347 h a, situado no Municipio de Peixe, Estado de
Goiás, ocupado por Maria Cardoso Guedes, CPF n? 130.679.581-87, conforme consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0799/80;
XV - Lote n? 46, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco,
com 355,5407 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado por Pedro Pereira Lima, CPF n? 070.523.181-49, conforme consta
do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0761/80;
XVI - Lote n? 26, do Loteamento Tranqueira, gleba 3 e Pau Seco,
com 484,9957 ha, situado no Município de Peixe, Estado de Goiás, ocupado por SalvadorFerreira da Silva, CPF n? 094.329.651-04, conforme
consta do processo INCRA/CR-04/PFG/N? 0771/80.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preco da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
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Art. 3? Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
DECRETO N? 85.465, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza, até 31 de dez-embro de 1981,
o aproveitamento dos navios estrangeiros
na cabotagem nacional.

O PRESIDENTE DÀ REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, inciso UI, combinado com o artigo 173 da Constituição,
D E C RE TA:

Art. I? Fica a Superintendência Nacional da Marinha Mercante SUNAMAM, na forma do disposto na alínea «e" do artigo 5? do Decreto n? 48.180, de 10 de maio de 1960, autorizada a conceder, até 31 de dezembro de 1981, permissão para que navios estrangeiros possam fazer
cabotagem nacional, a fim de auxiliar, exclusivamente, no transporte
das seguintes cargas:
I) frigorífícadas:
U) óleos vegetais comestíveis a granel;
UI) líquidas a granel para fins industriais;
IV) gás liquefeito de petróleo a granel;
V) volumes de grande peso para cuja movimentação sejam necessários equipamentos especiais a bordo, por falta desses equipamentos nos portos de embarque ef ou desembarque;
VI) materiais e equipamentos destinados às plataformas
marítimas;
VII) trigo nacional, ensacado ou a granel, durante o período
de safra;
VIII) gêneros alimentícios de primeira necessidade, no caso
de necessidade pública;
IX) veículos e demais cargas que utilizam o sistema de navios tipo «roll-on-roll-off».
Art. 2? As permissões para os carregamentos serão solicitadas,
em cada caso, à Superintendência Nacional da Marinha Mercante, que
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somente as concederá se a existência das cargas especificadas no artigo
anterior e nas condições indicadas, exigir, para o seu transporte, o
auxílio de navios estrangeiros, e desde que as condições de ernba:
e e
de desembarque permitam operações normais.
Art. 3? Os navios estrangeiros obedecerão. obrigatoriamente, às
tabelas de fretes e taxas acessórias estabelecidas para a cabotagem na-

cional.
Art. 4? O presente Decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Elíseu Resende
DECRETO N? 85.466, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza. estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e Salvador, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista O disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DE C RE TA:
Art. I?

Ficam autorizados:
- a adquirir o domínio útil:

1) Max Jegge, de nacionalidade suíça, da fração ideal de 14/1.000
do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida Calógeras n?
6/6-A e 6-B, com numeração suplementar pela Avenida Presidente Wilson n? 188, correspondente ao apartamento n? 901, Município e Estado
do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda, sob o n? 0768-19.871, de 1980;
2) Antonio Fernandez Lestoyo e sua mulher Maria de La Candeiaria Fernandez Leston de Férnandez, ambos-de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 0,000695 do terreno nacional interior, situado na
Rua Senador Dantas n? 117, correspondente ao apartamento n? 933, no
Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado

no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-09.035, de 1980;
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3) German Juste Vaqueiro e sua mulher Milagres Nuiiez Barros,
Faustino Juste Ubeira e sua mulher Saladina Nuüez Barros e Dolores
Gonzalez Juste, todos de nacionalidade espanhola, fração ideal de
1/4 do terreno de marinha, situado na Rua Visconde do Rio Branco n?
447, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768'08.149, de 1980;
4) Eligio Gonzalez Fraiz, de nacionalidade espanhola, da fração
ideal de 1/50,911 do terreno nacional interior, situado na Avenida Sete
de Setembro n? 283-A, correspondente ao apartamento n? 402, Município de Salvador, Estado da Bahia, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n? 0580·08.551, de 1979;
5) Gabriel Pujol Alemany e sua mulher Margarita Prats CasteU,
ambos de nacionalidade espanhola, do terreno de marinha, situado na
Praia da Engenhoca n? 73, Ilha do Governador, Município e Estado do
Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Eazenda, sob o n? 0768-17.872, de 1978;
6) Domenico Fittipaldi e sua mulher Nicolina Fittipaldi, ambos de
nacionalidade italiana, da fração ideal de 0,010411 do terreno de mario
nha, situado na Rua Visconde do Rio Branco n? 633, correspondente à
sala 606, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-14.204,
de 1979;
7) Tomas Bogdan Leopoldo Ruskay e sua mulher Susana Isabel
Havas de Ruskay, ambos de nacionalidade argentina, de 1/3 da fração
ideal de 0,390% do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida Franklin Roosevelt n? 39, correspondente ao apartamento n? 803,
Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-14.075, de 1980.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 85.467, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Fixa o preço mínimo básico, para financiamentos ou aquisição de trigo mourisco ou sarraceno (Fagopyrunn esculentum Moench).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
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DECRETA:
Art. I? Fica assegurada a garantia de preço mínimo do trigo ,."."'urisco ou sarraceno, nas Unidades da Federação mencionadas na tabela
anexa e classificado nos termos das referências que a acompanham.
§ I? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção quanto a comercialização do trigo mourisco ou sarraceno podendo o Ministro da Agricultura determinar, quando julgar necessário, que
seja estendido o amparo à comercialização a outras Unidades da Federação não citadas no presente Decreto.
§ 2? Mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura, a
Comissão de Financiamento da Produção poderá estender as operações
de financiamento e aquisição às matérias-primas, subprodutos e aos derivados do beneficiamento e/ou industrialização dos produtos cuja garantia é feita através deste dispositivo legal.
§ 3? A garantia de que trata o presente artigo poderá ser também
complementada mediante a antecipação de recurso de précomercialização (Pré-EGF), exclusivamente a cooperativas de produtores e Companhias Integradas de Desenvolvimento Agrícola (CIDAS)
em operações com produtores de baixa renda.
Art. 2? Os preços mínimos para o trigo mourisco ou sarraceno estabelecidos em função de grupos e tipos - são aqueles que deverão
ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação
de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS), atendidas as
especificações de classificação oficial vigentes.
§ I? Os níveis de preços correspondentes às demais categorias,
subcategorias, grupos, classes, tipos e denominações comerciais não especificados neste Decreto, serão estabelecidos em instruções a serem
baixadas pelo Ministro da Agricultura.

§ 2? O Ministro da Agricultura poderá, quando circunstâncias especiais de mercado exigirem, autorizar a Comissão de Financiamento
da Produção a alterar ou estabelecer especificações de padronização e
classificação para os produtos.

Art. 3? Nos casos em que as condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transportes e outros serviços essenciais - estiverem impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos, bem como quando houver necessidade de intervenção governamental no sentido de proteger pequenos produtores sujeitos a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de Financiamento da
Produção poderá mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura:
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I - conceder financiamentos ou estabelecer remuneração
especial para cooperativas e órgãos vinculados aos Governos
Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a interiorizar e disseminar entre produtores as operações de preços mínimos, mediante prestação de serviços de coleta, preparação e outros afins;
II - descontar dos preços mínimos aprovados por este Deereto, ou nas instruções baixadas pelo Ministro da Agricultura,
até o valor correspondente aos custos das operações especiais
de financiamento, compra ou prestação dos serviços aludidos
neste artigo.
Art. 4? A Comissão de Financiamento da Produção, mediante prévia autorização do Ministro da Agricultura, poderá financiar as despesas com a admissão no armazém e a guarda e conservação dos produtos
vinculados a operações de preços mínimos.
Art. 5? O Ministro da Agricultura poderá autorizar a Comissão de
Financiamento da Produção a adquirir as embalagens necessárias e
adequadas ao acondicionamento dos produtos, segundo os tipos e padrões específicos, bem como proceder a sua revenda.
Art. 6~ As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, serão baixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art.. 7? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogaas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
A tabela mencionada no presente Decreto está publicada no D.O. de 12.12.80.

DECRETO N? 85.468, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituiçiio de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «C", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.140/80,
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DE C R E TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 7,50 m (sete metros e cinqüenta centímetros) a 15,00 m
(quinze metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em
69 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação de Macaé e
a subestação de Colnor, de propriedade particular, no Município de
Macaé, Estado do Rio de Janeiro, cujos projeto e planta de situação
DEN-24.03.80 - 0712 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.140/80.
Art. 2? Fica autorízada a Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeíro - CERJ a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3~ Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia de Eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefõnicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou lhes causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhía de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
- CERJ poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servídão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 85.469, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissáo da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra «c», do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n? 703.141/80,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de.20,00m (vinte metros) de largura, tendo como eixo o trecho de linha
de transmissão, em 69 kV, a ser estabelecido com início naestrutura n~
83-A da linha de transmissão Rocha Leão - Cedaeama e término na iCOnexão a ser efetuada entre as torres n?s 88 e 89 com a linha de transmissão Araruama - São Pedro da Aldeia, no Município de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, cujos projeto e planta de situação n~ 'DEN13.3.80 - 0715 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.141180.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia de Eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessíçnáría de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.

Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, den-

250

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tro das mesmas, de quaisquer atos que as embaracem ou lhes causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações

de elevado porte.
Art. 4? A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
- CERJ poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.470, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro CERJ, no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista O disposto
no art. 151, letra «co>, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo MME n? 702.177/80,
DE C R E TA;
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 22,00 m (vinte e dois metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138 kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a torre
1·2, da linha de transmissão Palmas - Alvorada e as subestações particulares das Fábricas de Cimento Mauá e Votorantim, nos Municípios
de Cordeio e Cantagalo, ,Estado do Rio .de Janeiro, cujos projeto e
planta de situação n? DEN-15-03-80-0386 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
702.177/80.
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Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ a promover a constituição de servidão admínistratíva nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de qne trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia de Eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas on telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
- CERJ poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a contratação de operações de crédito interno por órgãos e entidades da Administração Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. I? As empresas estatais de que trata o artigo 2? do Decreto
n? 84.128, de 29 de ontubro de 1979, e os Territórios Federais somente
poderão contratar ou renovar operações de crédito interno com ínstítuíções financeiras, públicas ou privadas, e obter a concessão de garantias
em nome da União ou de entidade da Administração Indireta Federal a
essas operações, após expressa autorização da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
§ I? A autorização a que se refere o caput deste artigo será igualmente exigida nas operações de que trata a Lei n? 6.263, de 15 de novembro de 1975.
§ 2? A autorização prevista no caput deste artigo será concedida
em função do grau de prioridade do empreendimento, ou da destinação
da operação de crédito, em relação aos objetivos e planos nacionais de
desenvolvimento, bem como da capacidade de endividamento e pagamento ou disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade solicitante, além do comportamento da execução do orçamento monetário.
§ 3? Os pedidos de autorização de que trata este artigo, instruídos
com a justificativa da necesaidade da operação e com o estudo da viabilidade técnico-financeira do empreendimento, além da referência à instituição ou instituições financeiras em fase de negociação, serão encaminhados à Secretaria de Planejamento da Presidência da República
por intermédio do respectivo Ministério ou órgão integrante da Presidência da República, o qual também dará ciência de cada decisão ao órgão ou entidade solicitante.
§ 4?

O disposto no caput deste artigo não se aplica:
I - às operações de crédito contratadas por empresas estatais que
explorem:
a) atividades comerciais ou industriais, desde que tais operações
sejam lastreadas por legítimos efeitos comerciais;
b] atívidades agropecuárias, inclusive prestação de serviços agropecuários;
II - a outros casos que vierem a ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional mediante proposta do Ministro-Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidêndcia da República.
Art. 2~ Será indispensável o prévio e expresso pronunciamento
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República:
I - para o processamento do registro, pela Comissão de Valores
Mobiliários, de emissão pública de debêntures ou quaisquer outros
títulos e valores mobiliários de entidades da Administração Indireta da
União, inclusive dos Territórios bem como de Estados, Distrito Federal
e Municípios;
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II - Para outros casos previstos em decisões do Conselho Monetário N acionaI.
Art. 3? Para os efeitos previstos neste Decreto, as operações de
arrendamento mercantil equiparam-se às operações de crédito.
Art. 4? Os artigos 4?, itens V e XI, e 8? do Decreto n? 84.128, de 29
de outubro de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4?

Compete à Secretaria de Controle de Empresas

Estatais (SESTl, da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República:

v - emitir parecer sobre o reconhecimento de prioridade do
empreendimento, projeto ou programa espeçífico, a destinação
da operação de crédito e a çapacidade de endividamento e pagamento ou disponibilidade orçamentária do interessado, para
fins de contratação ou renovação de operações de crédito externo ou interno, inclusive operações de arrendamento mercantil, e
de obtenção da concessão de garantias a essas operações, em
nome da União ou de entidade da Administração Indireta Federal, entidades descentralizadas da Administração dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios e de fundações por
eles mantidas, total ou parcialmente;
XI - manifestou-se a respeito de quaisquer propostas de
aumento de capital-de empresas estatais, antes de serem submetidas à apreciação do Presidente da República, bem como de
emissão de debêntures, conversíveis ou não de ações, ou de
quaisquer outros títulos e valores mobiliários de empresas estatais, de entidades descentralizadas da Administração dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios e de fundações
por eles mantidas, total ou parcialmente;
Art. 8?

Compete à Secretaria de Articulação com os Esta-

dos e Municípios (SAREM), da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, emitir parecer sobre a capacidade de
endividamento e pagamento do interessado, para fins de contratação ou renovação de operações de crédito externo ou interno,
inclusive operações de arrendamento mercantil, e de obtenção
de garantias a essas operações, em nome da União, e ainda, sobre o reconhecimento de prioridade nas operações de crédito interno e nos casos de propostas de emissão de quaisquer títulos
da dívida pública, por parte de órgãos centralizados da Administração dos Estados, Distrito Federal, Territórios e MU
nicípios.
M

Parágrafo umco No caso das operações de crédito externo
de que trata este artigo, o pronunciamento final sobre a pr-ior-i-

254

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dade será dado pela Secretaria de Articulação com os E stados e
Municípios (SAREM), após parecer emitido pela Secretaria de

Controle das Empresas Estatais (SEST) quanto ao mérito da
utilização de recursos externos em face da política governamental de controle de endividamento externo do setor público do
Pa ís.»

Art. 5?

O Conselho Monetário Nacional e o Ministro-Chefe da Se-

cretaria de Planejamento da Presidência da República, nas respectivas
áreas de competência, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à aplicação do presente Decreto.

Art. 6? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 85.472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Supremo '1'ribunaI Federal e à
Justiça Federal de l~ Instância o crédito
suplementar no valor de Cr$ 2.700.000,00,
para reforço de dotacões consignadas no
vigente Orçemento.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe

confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

Art. I? Fica aberto ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Federal de 1~ Instância o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80.
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DECRETO"N? 85.473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Senado Federal, em favor do
Senado Federal e Centro Gráfico, O crédito
suplementar no valor de Cr$ 127.100.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art.l? Fica aberto ao Senado Federal, em favor do Senado Federal
e do Centro Gráfico, o crédito suplementar no valor de '127.100.000,00
(cento e vinte e sete milhões e cem mil cruzeiros, para reforço d~ dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2':' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.

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

Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 12.12.80.

DECRETO N? 84.474, de 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios o
créditd suplementar no valor de Cr$
243.300.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Transferências a Estados, Distzito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda o crédito suplementar no valor de Cr$ 243.300.000,00 (duzentos
e quarenta e três milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80.

DECRETO

N~

85.475, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Justiça do Trabalho e à Preeidéncie da República o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.550.000,00 para reforço de
dotações consigandas no vitente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Justiça do Trabalho e à Presidência da República em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região e do
Serviço Nacional de Informações o crédito suplementar no valor de
Cr$ 4.550.000,00 (quatro milhões e quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80.

DECRETO N? 85.476, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
337.789.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Secre·
taria de Planejamento - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$ 337.789.000,00 (trezentos e trinta e sete milhões,
setecentos e oitenta e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

Os anexos mencionados no

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
presente Decreto estão publicados no D.a. de

12.12.80
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DECRETO N? 85.477, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre aos Ministérios da Agricultura e
do Interior em favor de diversas unidades
o crédito suplementar no valor de Cr$
12.100.000,00 para reforço de dotações ccnsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Agricultura e do Interior
em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
12.100.000,00 (doze milhões e cem mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80.

DECRETO N? 85.478, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Financei-

ros da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.086.707.000,00 para reforço de
dotações consignadas DO vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Financeiros da União
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suple-

mentar no valor de Crs 909.000.000,00 (novecentos e nove milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as· disposicôes em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80

DECRETO N? 85.479, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 19.536.000,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? F'íca aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar
no valor de Cr$ 19.536.000,00 (dezenove milhões, quinhentos e trinta e
seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados

DO

presente Decreto estão publicados no D.a. de 12.12.80.

DECRETO N? 85.480, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda e ao
subanexo Encargos Previdenciários da
União, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 909.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor da Secretaria Geral e ao subanexo Encargos Previdenciários da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 909.000.000,00 (novecentos e nove milhões de cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste De-

creto.
Art. 2?

Os recursos necessários à execução do disposto no artigo

anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80 e
retificados no de 19.12.80
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DECRETO N? 85.481. DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de. Cr$
60.900.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
60.900.000,00 (sessenta milhões e novecentos mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80

DECRETO N? 85.482, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Fazenda e aos
subanexos Encargos Gerais da União e Encargos Financeiros da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.077.449.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda e aos subanexos Encargos Gerais da União e Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.077.449.000,00 (dois bilhões, setenta e sete milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980: 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80

DECRETO N? 85.483, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Cémere dos Deputados, o crédito suplementá.r no valor de Cr$
317.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR ETA:

Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no valor de Cr$ 317.500.000,00 (trezentos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeírosl.vpara reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80

DECRETO N? 85.484, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$
156.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura em favor
da Secretaria de Ensino Superior - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crs 156.000.000,00 (cento e cinqüenta e
seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80
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DECRETO

N~

EXECUTIVO

85.485, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 395.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida

uo artigo

7~,

da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:

Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob a Supervisão do Departamento Admiuistrativo do Serviço
Público, o crédito suplementar no valor de Cr$ 395.000.000,00 (trezentos
e noventa e cinco milhões de cruzeiros], para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art.

2~

Os recursos necessários à execução do disposto no artigo

anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980;
da República.

159~

da Independência e

92~

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 12.12.80

DECRETO

N~

85.486, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre 80 Fundo Nacional de Desenvolvimento - - Recursos Sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento da Presidência
da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 105.000.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 105.000.000,00 (cento e
cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada .no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80

DECRETO N? 85.487, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a carreira do magistério
nas instituições federais autárquicas e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 9? do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980,
DECRETA:
TÍTULO I

Das Atividades de Magistério
Art. I? Nas Universidades e nos estabelecimentos isolados mantidos pela União, entendem-se por atividades de magistério superior:
I - as pertinentes à pesquisa e ao ensino de graduação ou de
nível mais elevado, que visem à produção, ampliação e transmissão do saber;
11 - as que estendam à comunidade, sob a forma de cursos e
serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa;
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III - as inerentes à direção ou assessoramento exercidas por
professores na própria instituição, ou em órgão do Ministério da

Educação e Cultura.
Parágrafo único São privativas dos integrantes da carreira de magistério superior as funções de administração .acadêmica exceto aquelas
compreendidas nas áreas de planejamento ou equivalente, de pessoal, de
finanças ou de serviços gerais.

TÍTULO II
Do Pessoal Docente
CAPÍTULO I
Do Corpo Docente
Art. 2? O corpo docente de cada instituição de ensino superior será constituído pelos integrantes da carreira de magistério e pelos professores visitantes.
Parágrafo único A distribuição do docente será feita pelo dirigente da instituição, ouvido o colegiado superior de ensino e pesquisa.
Art. 3? A lotação de professores da instituição constitui-se dos
cargos e empregos da carreira de magistério superior necessários ao
pleno atendimento de suas atividades de magistério.
§l? A lotação, proposta pela instituição, será aprovada pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura, ouvidos previamente a Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o Departamento
Administrativo do Serviço Público.
§2? A distribuição quantitativa dos cargos e empregos da lotação,
pelas diferentes classes previstas neste Decreto, ajustar-se-á automaticamente à qualificação do seu corpo docente.
Art. 4? São atribuições do corpo docente as atividades de ensino
superior, pesquisa e extensão constantes dos planos de trabalho da instituição, bem como as de administração universitária ou escolar.
Parágrafo único Atendendo às respectivas peculiaridades, o Estatuto ou Regimento da instituição especificará as atribuições do corpo
docente, de acordo com a hierarquia das funções exercidas.

CAPÍTULO II
Da Càrreira de Magistério Superior
Art. 5~ N as autarquias federais, a carreira do magistério superior
será integrada pelas seguintes classes:
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I - Professor Titular;
II - Professor Adjunto;
III - Professor Assistente;
IV - Professor Auxiliar.
Parágrafo único

Cada classe compreenderá 4 (quatro) referências,

numeradas de 1 a 4.
CAPÍTULO UI

Dos Docentes não Integrantes da Carreira
Art. 6? Poderá haver contratação de Professor Visitante, pelo prazo
máximo de 2 (dois) anos, na forma da legislação trabalhista, vedada a renovação do contrato.
§ I? O Professor Visitante será pessoa de reconhecido renome, admitido após manifestação favorável do colegiado superior competente
da instituição, para atender a programa especial de ensino ou pesquisa.
§ 2? A retribuição do Professor Visitante será fixada pela instituição, à vista da qualificação e experiência do contratado.
§ 3? As despesas com a retribuição do Professor Visitante correrão à conta de recursos próprios da instituição contratante.

CAPÍTULO IV
Do Provimento dos Empregos
Art. 7?

O provimento nos empregos de magistério superior será

feito exclusivamente no regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
assegurada aos atuais professores em regime estatutário a manutenção
desse regime, em qualquer classe a que obtenham progressão, na forma
deste Decreto.
Parágrafo único Os atos de provimento, de exoneração ou dispensa dos cargos. e empregos da carreira de magistério superior, bem como os de admissão e dispensa de professores visitantes, serão da competência do dirigente da instituição.
.
Art. 8? O provimento no emprego de Professor Auxiliar far-ss-a
na referência 1 da Classe, mediante concurso público de provas e títulos.
Parágrafo único Para a inscrição no concurso a que se refere este
artigo, será exigido diploma de graduação em curso de nível superior.
Art. 9? Haverá progressão horizontal de Professor Auxiliar para a
referência consecutiva de sua classe:
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I -

automática, após interstício de 2 (dois) anos na refe-

rência em que se encontrar;

II - independentemente de interstício e por uma única vez,
quando aprovado em curso de especialização ou de aperfeiçoamento.
Art. 10 Haverá progressão vertical do Professor Auxiliar:
I - da referência 4 desta classe para a referência 1 da classe de Professor Assistente, após o interstício de 2 (dois) anos,
mediante avaliação de desempenho global do docente, segundo
critérios estabelecidos pela instituição;
II - independentemente de interstício, da classe de Professor Auxiliar para a classe de Professor Assistente, após a obtenção do grau de Mestre.
Parágrafo único Na hipótese do inciso II deste artigo, o Professor
Auxiliar que ocupar a referência 1 ou 2 de sua classe progredirá para a referência 1 da classe de Professor Assistente; nos demais casos, para a referência imediatamente .anteríor à ocupação na classe de Professor Auxiliar.
Art. 11 O Professor Auxiliar, ao obter o grau de Doutor ou o título de Docente-Livre, qualquer que seja a sua referência na classe, progredirá unicamente à referência 1 da classe de Professor Adjunto.

Art. 12 O provimento no emprego do Professor Assistente far-saá:

I - na forma do artigo 10;
II - mediante seleção por títulos ou habilitação em concurso público, conforme disposto no Estatuto ou Regimento da instituição.
Parágrafo único N a hipótese do inciso 11 deste artigo exigir-se-á, no
mínimo, o grau de Mestre.

Art. 13 Haverá progressão horizontal do Professor Assistente:
I - automática, para a referência consecutiva de sua classe,
após interstício de 2 (dois) anos na referência em que se encontrar;

II - independentemente de interstício, da referência 1 para
3 e das referências 2 ou 3 para 4, após obtenção do grau de Mestre.
Art. 14 Haverá progressão vertical do Professor Assistente:
I - da referência 4 desta classe para a referência 1 da classe de Professor Adjunto, após interstício de 2 (dois) anos, mediante a avaliação de desempenho global do docente, segundo
critérios estabelecidos pela instituição;
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II - inâependentemente de interstício, da classe de Professor Assistente para a classe de Professor Adjunto, após a obtenção do grau de Doutor ou o título de Docente-Livre.
Parágrafo único Na hipótese do inciso II deste artigo, o Professor Assistente que ocupar a referência 1 ou 2 de sua classe progredirá
para a referência 1 da classe de Professor Adjunto; nos demais casos,
para a referência imediatamente anterior à ocupada na classe de Professor Assistente.
Art. 15 O provimento no emprego de Professor Adjunto far-se-á:
I - na forma dos artigos 11 e 14;
II - mediante seleção por títulos ou habilitação em concurso público, conforme disposto no Estatuto ou Regimento da instituição.
Parágrafo único N a hipótese do inciso II exigir-se-á o grau de
Doutor ou o título de Docente-Livre.
Art. 16. Haverá progressão horizontal do Professor Adjunto:
I - automática, para a referência consecutiva de sua classe, após interstício de 2 (dois) anos na referência em que se encontrar;
II - independentemente do interstício, da referência 1 para
a 3 e das referências 2 ou 3 para a 4, após a obtenção do grau
de Doutor ou do título de Docente-Livre.
Art. 17. O ingresso na classe de Professor Titular, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, no qual poderá inscreverse o Professor Adjunto, bem como pessoa de notório saber.
§ I? O Professor Adjunto aprovado no concurso previsto neste artigo proverá o cargo ou emprego de Professor Titular, na referência
igual à que ocupava na classe de Professor Adjunto; nos demais casos, o
provimento far-se-á na referência 1.
§ 2? O notório saber será reconhecido na forma do que dispuser o
Estatuto ou Regimento da Institutição.
§ 3? O concurso público de provas e títulos para Professor Titular
obedecerá o disposto no Estatuto ou Regimento da instituição.
Art. 18. Haverá progressão horizontal automática do Professor
Titular, para a referência consecutiva de sua classe, após o interstício
de 2 (dois) anos na referência em que se encontrar.
Art. 19. A progressão vertical, em qualquer caso ou classe docente, dependerá de parecer favorável da Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD), a que se refere o artigo 30.
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CAPÍTULO V
Do Regime de Trabalho
Art. 20 O Professor integrante da carreira de magistério ficará submetido a um dos seguintes regimes de trabalho.
I - de tempo parcial, com obrigação de prestar 20 (vinte)
horas semanais de trabalho;
II - de tempo integral, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;
III - de dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40
(quarenta) horas semanais de trabalho e proibição de exercer
outra atividade remunerada, pública ou privada.
§ l? A jornada correspondente a cada regime de trabalho destinarse-á ao desempenho de atividades inerentes ao ensino, à pesquisa, à extensão e à admínístração universitária ou escolar, conforme o plano de
trabalho aprovado pelo departamento em que o professor tenha exercício,
pela administração superior da instituição ou outro órgão responsável
por atividade de ensino, pesquisa ou extensão.
§ 2~ Sem prejuízo dos encargos de magistério, será permitido ao docente em dedicação exclusiva:

• a] a participação em órgão de deliberação coletiva de classe ou
relacionado com as funções de magistério;

b) O desempenho eventual de atividade de natureza científica, técnica ou artística, destinada à difusão ou aplicação de
idéias e conhecimentos;
c) participar em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com o ensino ou a pesquisa.

Art. 21~ Serão estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, em articulação, com a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República e O Departamento Administrativo do Serviço Público;
I - os critérios para a atribuição e
mes de trabalho dos docentes;

a alteração

dos regi-

II - os critérios para a fixação da carga didática semanal
média por docente
III - o processo de acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes;
IV - o sistema de acompanhamento das progressões horizontal e vertical.
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CAPÍTULO VI

Da Remuneração
Art. 22 Os integrantes da carreira do magistério superior serão remunerados segundo o regime de trabalho.
Art. 23 Ao professor investido em função de direção ou coordenação será atribuída gratificação, conforme dispuser a lei.
Parágrafo único As funções de que trata este artigo serão exercidas obrigatoriamente em regime de tempo integral e, facultativamente,
em dedicação exclusiva.
CAPÍTULO VH

Do Afastamento
Art. 24 Além dos casos previstos em lei. o ocupante do cargo ou
emprego da carreira do magistério superior poderá afastar-se de suas
funçÕes nos seguintes casos:
I - para aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras;
II - para prestar colaboração temporária a outra instituição federal de ensino superior ou de pesquisa;
IH - para comparecer a congresso ou reunião relacionado
com sua atividade de magistério.
§ I? OS afastamentos previstos nos incisos I e II não poderão exceder a 4 (quatro) e a 2 (dois) anos. respectivamente. incluidas eventuais
prorrogações, serão autorizados pelo dirigente do estabelecimento, após o
pronunciamento favorável do colegiado do departamento ou outro órgão
de ensino e pesquisa onde o docente tenha exercicio, e aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura.
§ 2? No caso do inciso IH, o afastamento dependerá da autorização
do dirigente da instituição. quando ocorrer em pais estrangeiro.
Tratando-se de evento no Pais, a autorização dependerá do dirigente da
unidade ou do órgão de ensino e pesquisa onde o docente tenha exercício,
ouvido sempre o colegiado do departamento ou equivalente.
§ 3? No caso dos incisos I e H, o professor somente poderá obter
autorização para novo afastamento depois de exercer atividade de magistério, em sua instituição de origem, por período pelo menos igual ao
do afastamento anterior.
§ 4~ Em qualquer caso, a concessão de afastamento implicará o
compromisso do docente de, no seu retorno, permanecer na instituição
por tempo igualou superior ao do afastamento, incluidas as prorrogações.
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§ 5? O Colegiado Superior de Ensino e Pesquisa especificará as
condições e normas a que devem obedecer os afastamentos"previstos
neste artigo.

TÍTULO III

Das Disposições Gerais e Transitórias.
Art. 25 O docente que, na data da entrada em vigor deste Decreto,
ocupar o cargo ou emprego de Professor Titular, de Professor Adjunto ou
de Professor Assistente será enquadrado nas diferentes classes da carreira, em função do tempo de efetivo exercício de magistério na classe em
que se encontre e da respectiva titulação acadêmica.
Parágrafo único Para fins do enquadramento previsto no caput
deste artigo, o professor integrante da carreira estabelecida na Lei n?
6.182, de 11 de dezembro de 1974, alterada pelo Decreto-lei 1.820/80, será
enquadrado preliminarmente na classe de igual denominação, na forma
abaixo:
a) na referência 1, quando o tempo de exercício for de até 2
(dois) anos;
b)na referência 2, quando o tempo de exercício for superior a
2 (dois) anos e de até 4 (quatro) anos;
c) na referência 3, quando o tempo de exercício for superiora 4
(quatro) anos e de até 6 (seis) anos;
d] na referência 4, quanto o tempo de exercício for superior a 6
(seis) anos.
Art. 26 Computado o tempo de exercício na classe e identificada a
referência atingida, o enquadramento definitivo será feito de acordo com
os seguintes critérios:
I - O Professor Adjunto, portador do grau de Doutor ou do
título de Docente-Livre será enquadrado conforme o disposto no
inciso II do artigo 16;
II - O Professor Assistente portador do grau de Mestre será
enquadrado conforme o disposto no inciso II do artigo 13.
Parágrafo único O docente que não for portador de título de
Docente-Livre, de grau de Doutor ou de Mestre ou de Certificado de Especialização, será enquadrado em função apenas do tempo de exercício na
classe, observado o disposto no parágrafo único do artigo 25.
Art. 27 O enquadramento previsto nos artigos 25 e 26 será.feito pela
instituição no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação deste
Decreto e produzirá efeitos a partir de 1? de janeiro de 1981, considerandose provisório até a sua aprovação na forma do parágrafo único deste artigo.
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Parágrafo único O enquadramento defínitívo será feito pelo Ministério da Educação e Cultura, em conjunto com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o Departamento Administrativo do
Serviço Público.
Art. 28 O professor que, na data da entrada em vigor deste Dcreto,
ocupar cargo ou emprego de magistério incluído em Quadro ou Tabela Suplementar, poderá optar pelo seu enquadramento, na carreira, na forma
dos artigos 25 e 26.
Art. 29, O professor que, na data da entrada em vigor deste Decreto, esteja investido em função de direção ou coordenação poderá, após
seu enquadramento, optar pela respectiva remuneração ou pela de seu
atual cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 30 Haverá em cada instituição de ensino superior federal, autárquica, uma Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), incumbida de executar a política de pessoal docente da entidade, de acordo com
as normas estabelecidas pelo Colegiado Superior de Ensino e Pesquisa da
instituição.
Parágrafo único. Serão estabelecidos pelo Ministério da Educação e
Cultura as atribuições, o funcionamento e a composição da Comissão prevista neste artigo, de forma a não haver predominância de representantes
de nenhuma classe de magistério ou área de conhecimento.
Art. 31 Para os efeitos deste Decreto, serão aceitos:
I - Os graus e títulos acadêmicos nacionais ou estrangeiros
reconhecidos como válidos pelo Colegiado Superior de Ensino e
Pesquisa da instituição, comprovado terem sido obtidos em
condições equivalentes às que são exigidas em cursos credenciados de pós-graduação;
II - exclusivamente os graus, títulos, e certificados obtidos
em áreas de conhecimentos correspondentes ou afins àquelas em
que seja ou venha a ser exercida a atividade de magistério;
IH - apenas os certificados de cursos de especialização ou
aperfeiçoamento com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e avaliação final de aproveitamento.
Art. 32 A contagem de interstício nas referências de cada classe
iniciar-se-á em 1~ de janeiro de 1981.
Art. 33 A dispensa ou a exoneração do professor exceto se voluntária, dependerá da aprovação do colegiado do departamento a que esteja
vinculado, ouvida a Comissão Permanente de Pessoal Docente, assegurados os direitos de defesa e de recurso.
Art. 34 As gratificações previstas no Anexo V do Decreto-lei n~
1.820/80, para os cargos de Vice-Reitor e Vice-Diretor, somente serão percebidas quando seu titular exercer atribuições administrativas de caráter
permanente, estabelecidas em Estatuto ou Regimento.
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Art. 35 Os descontos para a Previdência Social, referentes aos ocupantes de cargos ou empregos de magistério abrangidos por este Decreto,
incidirão também sobre as gratificações percebidas pelo docente.
Art. 36 Ficam absorvidos, pelos valores de vencimentos, salários e
gratificações de que trata este Decreto, todos os incentivos funcionais e
demais vantagens referentes aos cargos que integrarem o Grupo Magistério Superior, e determinada a cessação do seu pagamento, ressalvados
apenas o salário-família, a gratificação adicional por tempo de seriço e as
gratificações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei n?
1.341, de 22 de agosto de 1974, aplicáveis aos membros do magistério superior.
Art. 37 Ressalvado o disposto no artigo 36, nenhum docente poderá
receber, a qualquer título, remuneração mensal superior ao vencimento
ou salário da respectiva classe e referência em regime de dedicação exclusiva.
Art. 38 Este Decreto aplicar-se-á aos Centros Federais de Educação Tecnológica. no que couber, consideradas as peculiaridades da carreira de magistério desses Centros, a serem objeto de regulamentação específica.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, ressalvadas as de que trata o § 3? do artigo 6?, correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 40 No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da entrada
em vigor deste Decreto, serão adaptados às suas disposições os Estatutos
e Regimentos das instituições de ensino superior por ele abrangidas, os
quais entrarão em vigor quando aprovados pelo colegiado superior da instituição e homologados pelo Ministro da Educação e Cultura.
Art. 41 Até a aprovação do enquadramento definitivo a que se refere o parágrafo único do art. 27, fica vedada qualquer alteração no regime
de trabalho do pessoal docente que implique majoração de vencimento ou
salários.
Art. 42 As atuais requisições de professores pelo Ministério da
Educação e Cultura, para o exercício de cargos de direção ou assessoramento superiores, serão respeitadas como atividade de magistério superior, vedada a ampliação do atual número de requisitados e permitidas as
substituições necessárias.
Art. 43 Os atuais Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino admitidos até 31 de dezembro de 1979 serão aproveitados na referência
inicial da classe de Professor Assistente, desde que possuam diploma de
graduação em curso superior e sejam aprovados em processo seletivo a
ser organizado e aplicado pelas instituições de ensino superior dentro de
180 (cento e oitenta) dias, contados da entrada em vigor deste Decreto.
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§ I? Os Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino admitidos após 31 'de dezembro de 1979, serão incluídos, pelo prazo máximo de 2
anos, a contar da entrada em vigor deste Decreto, em tabelas especiais,
em extinção, a serem submetidas à aprovação do Presidente da Repúhlica, por intermédio do Departamento Administrativo do Serviço Público.
§ 2? No prazo fixado no parágrafo anterior, as instituições de ensino
superior realizarão concurso público de provas e de títulos para o provimento dos empregos de Professor Auxiliar, procedendo-se à inscrição ex
officio dos docentes integrantes das tabelas especiais.
Art. 44 Os efeitos financeiros deste Decreto vigorarão a partir de I?
de janeiro de 1981.
Art. 45 Este Decreto entrará em vigor em I? de janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig

DECRETO N? 85.488, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Rela.ções Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 24.570.000,00 para reforço de dotações
r.nnsignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 24.570.000,00 (vinte e quatro milhões,
quinhentos e setenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 12.12.80.

DECRETO N? 85.489, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1980
Assegura a garantia de preços minimos para financiamento ou equieiçso de

suíno vivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DE C R E TA:
Art. I? É assegurada a garantia de preços mínimos de que trata o
Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966, para financiamento ou
aquisição de suíno vivo, atendidas as condições deste Decreto.
§ I?
A garantia de preços mínimos do suíno será feita através do
amparo dos produtos derivados, nas formas e condições estabelecidas
pela Comissão de Financiamento da Produção e com preços aprovados
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, sem prejuízo, entretanto,
de operações de financiamento ou aquisição do suino vivo, quando circunstâncias especiais, identificadas pela Comissão de Financiamento
da Produção, torná-las necessárias.
§ 2? A garantia de que trata o presente artigo ampara tanto a produção como a comercialização do suíno em todo o Território N acionaI.
Art. 2? O preço mínimo do suíno vivo, tipo carne, é de Crê 4B,00
por quilo, devendo ser efetivamente pago aos produtores e ou às suas
cooperativas, posto, granja de criação, livre de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e do Instituto
de Administração Financeira e Assistência Social - lAPAS.
§ Único
Cabe ao Conselho Monetário Nacional, por proposição
do Ministro da Agricultura, fixar os preços mínimos de outros tipos de
suíno vivo.
Art. 3? O preço mínimo poderá ser reajustado pelo Conselho Monetário Nacional mediante proposição do Ministro da Agricultura, em
função da evolução dos custos de arraçoamento do suíno.
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Art. 4? O preço mínímo refere-se aos produtos classificados de
acordo com as especificações e normas a serem baixadas pelo Ministério da Agricultura.
§ único A Comissão de Financiamento da Produção poderá,
quando circunstâncias especiais de mercado exigirem, e mediante aprovação doMínístérío da Agricultura, utflízar ou estabelecer outras especificações de classificação.
Art. 5~ Nos casos em que ao: condições de infra-estrutura - armazenagem, classificação, transporte e outros serviços essenciais - estiverem impedindo a plena execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos, bem como quando houver necessidade de intervenção governamental no sentido de proteger e educar pequenos produtores sujeitos
a práticas desvantajosas de comercialização, a Comissão de Financiamento da Produção poderá, mediante prévia aprovação do Conselho
Monetário Nacional - CMN:
I - realizar operações especiais de financiamento, compra
e prestação dos serviços acima aludidos, sendo que nesses casos, os preços mínimos básicos aprovados por este Decreto ou
nas instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção, poderão sofrer descontos de até o valor correspondente aos custos da operação;
II - estabelecer remuneração especial para cooperativas e
órgãos vinculados aos Governos Federal, Estadual ou Municipal, que se disponham a interiorizar e disseminar entre os pequenos produtores as operações de preços mínimos, mediante
prestação de serviços de coleta, processamento e outros afins.
Art. 6? Para extensão a terceiros dos operações a que ser refere o
inciso IX do art. 2? do Decreto n? 77.092, de 28 de janeiro de 1976, será
necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos através deste Decreto, bem como satisfaçam as demais condições
constantes das normas pertinentes e das instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 7? As demais instruções, necessárias à execução deste Decreto, serão fixadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 8? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile

ATOS DO PODER EXECUTIVO

278

DECRETO N? 85.490, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1980
Fixa os efetivos do Exército para 1981

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item IlI, da Constituição, de conformidade com o disposto na Lei n:' 6.144, de 29 de novembro de 1974, alterada pelas Leis
n?s 6.594, de 21 de novembro de 1978, e n? 6.869, de 3 de dezembro de
1980,
DE C RE TA:
Art. I? São fixados os efetivos do Exército, de acordo com os
Quadros I a V, abaixo prescritos, a vigorar no ano de 1981.
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P O S T O S
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Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 12 de dezembro de 1980; 159 da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Silva

DECRETO N? 85.491, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os valores das gratificações
que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, anexo n, item H,
e no artigo 5? do Decreto-lei n? 1.400, de 22 de abril de 1975,

DE C RE TA:
Art. 1? Os atuais valores das gratificações de que tratam os Decretos nss 77.240 e 77.242, de 26 de fevereiro de 1976, 77.806, de 10 de junho de 1976, 77.900, de 24 de junho de 1976, e 84.153, de 1? de novembro
de 1979, serão reajustados em 73% (setenta e três por cento), em duas
parcelas, sendo uma de 35% (trinta e cinco por cento), a partir de 1? de
janeiro de 1981, e a remanescente, a partir de 1? de abril de 1981.
Art. 2? São reajustadas, na mesma base, as retribuições mensais
fixadas para as funções de assessoramento superior de que trata o
Capítulo IV do Título XI do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada ao art. 124 pela Lei n? 6.720, de 12 de novembro de 1979.

Parágrafo umco Os atuais montantes globais da despesa para o
preenchimento das funções referidas neste artigo ficam reajustados mediante a aplicação de iguais percentual e critério.
Art. 3? A Indenização de Transporte, de que trata o artigo 10 do
Decreto-lei n? 1.525, de 28 de fevereiro de 1977, passa a corresponder à
importância mensal de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros).
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Art. 4? Ficam agrupadas sob a denominação de Auxiliar de Gabinete as funções de Auxiliar "A," e "B", a que se refere o parágrafo 1~
do art. I? do Decreto n? 77.242, de 26 de fevereiro de 1976, servindo de
base para o reajuste de que trata este Decreto o valor mensal fixado
para a função de Auxiliar "B"
Parágrafo único A designação para as funções de Auxiliar de Gabinete recairá em servidores ocupantes de cargos ou empregos integrantes de categorias funcionais de grupos de nível médio e do GrupoServiços de Transporte Oficial e Portaria.
Art. 5? Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto serão
desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6? Este Decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de
1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?·
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 85.492, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza a elevação do Capital Social
da Fertilizantes Fosfatados S.A. - FQSFÉRTIL.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFÉRTIL a aumentar o limite de seu Capital Social, de Cr$
5.743.325.789,00 (cinco bilhões, setecentos e quarenta e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e nove cruzeiros) para
Cr$ 8.454.554.059,00 (oito bilhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil e cinqüenta e nove cruzei-
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ros), para fins de incorporação da Fertilizantes Vale do Rio Grande
S.A. - VALEFÉRTIL e Mineração Vale do Paranaiba S.A. - VA·
LEP.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, em 15 de dezembro de 1980;
República.

159~

da Independência e

92~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

85.493, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera o Decreto n? 55.202, de 11 de dezembro de 1964, que define o filme brasileiro, com as modificações que lhe foram introduzidas pelo Decreto n? 69.161, de 2 de
dezembro de 1971.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o item lII, do artigo 81, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 16, da Lei n~ 6.281, de 9 de dezembro de 1975,
DE C RE TA:
Art. 1~ Os parágrafos 1~ e 2~, acrescentados ao artigo 1~ do Decreto n~ 55.202, de 11 de dezembro de 1964, pelo Decreto n~ 69.161, de 2 de
setembro de 1971, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.

1~

§1~ No caso de utilização de argumento extraido de obra de
autor nacional ou de episódio da história brasileira que apresente interesse histórico ou cultural relevantes, o prazo de residência de diretor estrangeiro no Brasil previsto na alinea c poderá
ser reduzido para dois anos, desde que o mesmo seja assistido
por um co-diretor brasileiro ou conte com a colaboração direta
do autor da obra, a juizo expresso do Conselho Nacional de Cinema.
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§ 2? Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, todos os
filmes ou projetos de filmagem deverão ser submetidos ao Conselho Nacional de Cinema, para que diga se convém ao cinema
brasileiro e ao mercado de trabalho dos realizadores nacionais.

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig

DECRETO N? 85.494, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
3.957.000,00 para reforço de dotaçiIo consignada no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.957.000,00 (três milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil cruzeiros),
para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.495, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
81.100.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
81.100.000,00 (oitenta e um milhões e cem mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.
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DECRETO N? 85.496, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
43.000.000,00 para reforço de âoteçso consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Empresa Brasileira de Notícias, o crédito suplementar no valor de Cr$
43.000.000,00 (quarenta e três milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no DO de 17.12.80.

DECRETO N? 85.497, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municfpios o
crédito suplementar no valor de Cr$
37.300.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Transferêucia a Estados, Distrito
Federal e Municipios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fa-
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zenda, O crédito suplementar no valor de Cr$ 37.300.000,00 (trinta e sete
milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 15 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO

N~

85.498, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 50.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo n, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índícada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 15 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no DO de 17.12.80
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DECRETO

N~

85.499, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor da. Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de ca 48.900.000,00 para reforço de
dotações consignadas DO vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C R E TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da
Seoretaria-Goral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 48.900.000,00 (quarenta e oito milhões e novecentos mil
cruzeiros), destinado ao atendimento de despesas decorrentes de reajustamento dos proventos e vantagens dos servidores inativos dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima, na forma do anexo 1 deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República
JOA,o FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

DECRETO

N~

D.a.

de 17.12.80.

85.Mo, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Fundo Nacional de
Desenvolvimento o crédito suplementar no
valor de Cr$ 60.000.000,00 para reforço de
dotação consignada. no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Crs
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.501, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre aos subanexos Encargos Gerais
da União e Encargos Previdenciários da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.096.750.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, nsando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo Tt , da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto aos subanexos Encargos Gerais da União e
Encargos Previdenciários da União, Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.096.750.000,00 (dois bilhões, noventa e seis milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no DO de 17.12.80.

DECRETO N? 85.502, 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza a Centrais Elétricas do Norte
do Brasil S.A. - ELETRONORTE, a proceder aumento de Capital.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o aumento do Capital Social da Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, de Cr$
10.843.601.320,00 (Dez bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões,
seiscentos e hum mil, trezentos e vinte cruzeiros) para Crê
14.075.243.209,00 (Quatorze bilhões, setenta e cinco milhões, duzentos e
quarenta e três mil, duzentos e nove cruzeiros).
Art. 2? O aumento do Capital Social da ELETRONORTE, até o limite autorizado pelo artigo I?, dar-se-á mediante a incorporação da
Companhia de Eletricidade de Manaus-CEM.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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N~
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85.503, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza a Petrobrás Mineração S.A.
- PETROMISA, a proceder ao aumento
do limite de seu Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição e, tendo em vista o que
consta do Processo MME n~ 607.083/80.
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizada a Petrobrás Mineração S.A. PETROMISA
a aumentar o limite de seu Capital Social de Cr$ 1.800.000.000,00 (hum
bilhão e oitocentos milhões de cruzeiros), para Cr$ 2.113.758.003,50
(dois bilhões, cento e treze milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil,
três cruzeiros e cinqüenta centavos), mediante a subscrição de novas
ações em dinheiro.
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 85.504, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980.
Autoriza o aumento do Capital Social

da empresa que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do processo MME n~ 606.623/80.
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizada a Amazônia Mineração S.A., controlada
da Companhia Vale do Rio Doce, a promover o aumento de seu Capital
Social em Cr$ 5.853.700.000,00 (cinco bilhões, oitocentos e cinqüenta e
três milhões e setecentos mil cruzeiros), seja através da subscrição de
novas ações, seja através da capitalização de créditos de acionistas.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.505, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do Capital Social
da empresa que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do processo MME n? 606.623/80.
DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizada a Valenorte Alumínio Ltda., controlada da
Companhia Vale do Rio Doce, a promover o aumento de seu Capital
Social em Cr$ 382.500.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), seja através da subscríção de novas ações, seja
através da capitalização de créditos de seus acionistas.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publiçação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159?da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.506, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do capital social
do Serviço de NavegaçlIo da. Bacia. do Prata S/A - SNBP

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição, que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição.
DE CRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do Capital Social do Serviço de
Navegação da Bacia do Prata S/A - SNBP, de Crs 93.645.747,00 (no-
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venta e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e sete cruzeiros) para Cr$ 243.646.000,00 (duzentos e quarenta
e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil cruzeíros],

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sna publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende

DECRETO N? 85.507, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza empresas de telecomunicações
controladas pela TELEBRÃS a promoverem aumento de capital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DE CR E TA:
Art. 1~ As empresas de telecomunicações adiante enumeradas,
controladas pela Telecomunicações Brasileiras SI A - TELE BRÁS, ficam autorizadas a promover a elevação do respectivo capital social até
os limites indicados:
01. Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT, sucessi·
vamente,
a) de Crs 1.471.406.000,00 para Cr$ 1.474.405.996,64
b) de c-s 1.474.405.,996,64 para c-s 1.560.558,000,00
02. Telecomunicações do Maranhão S,A. - TELMA, sucessivamente,
a) de Cr$ 880.446.320,63 para Cr$ 886.446.319,88
b) de c-s 886.446,319,88 para Cr$ 937.036.298,88
03. Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE,
a) de Cr$ 851.750.552,40 para Cr$ 873.479.953,10
04. Telecomunicações de Minas Gerais S.A,- TELEMIG,
a) de Cr$ 6.460.261.831,60 para Cr$ 6,944.430.569,96
05. Companhia Telefônica de Bambuí
a) de Cr$ 5,918.696,00 para Cr$ 8.376.788,00
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06. Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR
a) de Cr$ 5.700.238.034,04 para Cr$ 5.946.436.651,32
07. Telecomunicações do Piauí S. A. - TELEPISA
a) de Cr$ 921.103.811,40 para Cr$ 945.909.701,25
08. Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ
a) de Cr$ 170.542.557,90 para Cr$ 176.894.480,88
09. Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA
a) de Cr$ 123.728.747,94 para Cr$ 127.387.257,48
10. Telecomunicações de Goiás S.A. - TELEGOIÁS, sucessivamente,
a) de Cr$ 1.891.153.167,02 para Cr$ 1.899.152.912,02
bl de Cr$ 1.899.152.912,02 para Cr$ 2.036.647.377,31
11. Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC
a) de Cr$ 2.792.417.504,28 para Cr$ 2.975.505,019,42
12. Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência S.A.
.CTMR
a) de Cr$ 243.640.492,68 para Crs 255.658.870,22
13. Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELEAMAZON, sucessivamente,
a) de Cr$ 744.289.729,92 para Cr$ 776.249.818,56
b) de Cr$ 776.249.818,56 para Cr$ 787.249.690,56
14. Companhia de Telefones do Rio de Janeiro - CETEL/RJ
a) de Cr$ 3.982.531.000,00 para Cr$ 4.170.656.000,00
15. Companhia Telefônica de Paranaguá - COTELPA
a) de Cr$ 57.902.551,30 para Cr$ 59.502.8\4,80
16. Companhia Telefõnica de Governador Valadares - CTGV
a) de Cr$ 242.488.165,50 para Cr$ 250.636.923,90
17. Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA
a) de Cr$ 2.674.740.526,30 para Cr$ 2.869.284.542,76
18. Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARÁ, sucessivamente,
a) de Crll1.375.723.668,80 para Cr$ 1.464.732.379,90
b) de c-s 1.464.732.379,90 para Cr$ 1.476.732.376,90
19. Telecomunicações de Silo Paulo S.A. - TELESP
a) de Crs 37.920.221.540,88 para Cr$ 37.954.705.574,10
20. Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST
a) de Cr$ 2.145.563.491,24 para Cr$ 2.306.067.530,00
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21. Telecomunicações do Acre S. A. - TELEACRE
a) de Crs 230.998.223,88 para Cr$ 235.562.328,54
22. Telecomunicações de Rondônia S. A. - TELERON, sucessivamente,
a) de Cr$ 333.655.393,75 para Cr$ 353.596.855,15
b) de Cr$ 353.596.855,15 para Cr$ 362.596.832,15
23. Companhia Telefônica da Borda do Campo - CTBC
a) de Cr$ 3.118.518.120,00 para Cr$ 3.314.358.790,00
24. Telecomunicações de Pernambuco S. A. - TELPE, sucessivamente,
a) de Cr$ 3.533.457.441,85 para Cr$ 3.548.542.440,81
b) de Cr$ 3.548.542.440,81 para Cr$ 4.012.463.669,57
25. Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA
a) de Cr$ 853.336.772,41 para Cr$ 973.657.695,65
26. Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. sucessivamente,
a) de Cr$ 860.158.630,60 para Cr$ 878.728.194,80
b) de Cr$ 878.728.194,80 para Cr$ 882.728.193,00

TELERN,

27. Telecomunicações da Paraíba S.A. - TELPA
a) de Cr$ 1.100.554.898,45 para Cr$ 1.174.700.451,40
28. Telecomunicações de Brasília S.A. - TELEBRASÍLIA
a) de Cr$ 3.686.463.000,00 para Cr$ 3.879.939.000,00
29. Telecomunicações do Ceará S.A. - TELE CEARÁ
a) de Cr$ 2.287.422.940,30 para Crs 2.388.358.607,80
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?

da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
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DECRETO N? 85.508, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza a transferência direta, para a
Rádio Difusora Boas Novas Ltde., da concessão deferida à Petrópolis Rádio Difusora S.A. para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV, letra "a", da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo n~
141.850/80,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica autorizada a transferência direta, nos termos do artigo 94, n? 3, letra a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifsão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, pelo restante do
prazo, para a Rádio Difusora Boas Novas Ltda., da concessão deferida
à Petrópolis Rádio Difusora S.A., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, cujo prazo da outorga foi renovado através
do Decreto n? 74.584, de 23 de setembro de 1974, publicado no Diário
Oficial da União de 24 subseqüente.
Art. 2~ A execução do serviço de radiodifusão que ora se tranfere,
reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos

DECRETO N? 85.509, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera dispositivos do Regulamento
Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
:onfere o artigo 81, item HI, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. 1~ A letra a do n~ 2, a letra b do n~ 4 e o n~ 5 do artigo 145,
do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica, aprovado pelo
Decreto n~ 76.780, de 11 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a
redação abaixo:
«Art. 145

2

a - para provimento de cargo de Comandante de Organização Militar, de Comandante de Grupo de Serviços de Base (GSB), de Comandante de Unidade Aérea e de Comandante do Corpo de Cadetes da Academia da Força Aérea, não previsto no item anterior.
4

b - Cabos, Soldados e Taifeiros da área territorial de um Comando Aéreo Regional para outro;
5 - Atos dos Comandantes dos Comandos Aéreos Regionais quando se tratar de Cabos, Soldados e Taifeiros, dentro das respectivas
áreas territoriais, devendo, nos casos de mudança de sede, haver
aquiescência, prévia, do Úrgãoresponsávelpela despesa da movimentação».
Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO

N~

85.510, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valorde Cr$ 243.853.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde em favor da Fundação
Serviços de Saúde Pública e Superindentência de Campanhas de Saúde
Pública o crédito suplementar no valor de Cr$ 243.853.000,00 (duzentos
e quarenta e três milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.511, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Aeronáutica e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Recursos sob Supervisão do Ministério da
Aeeoneutice - o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.111.100.000,00 para reforço
de dotações consígnadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto, ao Ministério da Aeronáutica e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.111.100.000,00
(um bilhão, cento e onze milhões e cem mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulaão parcial de dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.512, DE 16 DE DEZEMBRO de 1980
Abre ao Ministério dos Transportes e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o
crédito suplementar no valor de Crs
6.782.070.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
6.782.070.000,00 (seis bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões e setenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas. as disposições em contrário..
Brasilia, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 91?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a. de

17.12.80.
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DECRETO N? 85.513, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e a Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios o crédito suplementar no valor de Cr$ 878.653.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
D E C R E T A:
Art. I? Fica aberto ao fundo Nacional de Desenvolvimento e a
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, o crédito suplementar no valor de Cr$ 878.653.000,00 (oitocentos e setenta e oito milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias Indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à .execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.514, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria -Gerel - Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor
de Cr$ 350.000.000.00 para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, da Lei n? 6.875, de 9 de dezembro de 1980,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de
Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), destina-
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do ao atendimento de despesas com a infra-estrutura econômico-social
do Território Federal de Rondônia, conforme indicado no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução deste Decreto serão os
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o art. 2? da Lei n? 6.875, de 9 de dezembro de
1980, e estabelecido em conformidade com o disposto no § 3? do art. 43
da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
o lJelfim ~etto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.515, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre Justiça do Trabalho, em favor
do Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região, o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.250.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
â

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7?, da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
.
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 7~ Região, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos
e 4inqüenta mil cruzeios), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
lJelfim N etto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicadosno D.a. de 17.12.80.
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DECRETO N? 85.516, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em tever do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 101.300.000,00
para reforço da dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? . da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
101.300.000,00 (cento e um milhões e trezentos mil cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução de disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo U deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.Q. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.517, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 70.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execucão do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decretorestão publicados no D.a. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.518, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 50.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) para reforço, de dotação orçamentária indicada no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.
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DECRETO N? 85.519, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em tevor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 248.600.000,00
para reforço de dotação consígnada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Crs
248.600.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.520, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 121.000.000,00, para

reforço de dotação rconsígnada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 11, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 121.000.000,00 (cento e
vinte e um milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
indicada no anexo I deste Decreto.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.

Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.521, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Gabinete do Ministro, o
crédito suplementar nó valor de Cr$
350.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indícada no anexo II deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.
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DECRETO N? 85.522, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre aos Ministérios das Minas e
Energia e da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 181.220.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios das Minas e Energia, e da Indústria e do Comércio, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 181.220.000,00 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 17.12.80.

DECRETO N? 85.523, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera dispositivo do Decreto n?
75.911, de 26 de junho de 1975, que fixa a
lotação dos Adidos e Adjuntos de Adidos
Militares junto às representações diplomáticas no exterior, alterado pelo Decreto n~
84.993, de 5 de agosto de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição e em face do que dispõe o Decreto-lei n? 9.825, de 10 de setembro de 1946 e da Lei n? 437, de
16 de outubro de 1948,
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DE CRE TA:
Art. I? A letra f do artigo I? do Decreto n? 75.911, de 26 de junho
de 1975, alterado pelo Decreto n? 84.993, de 5 de agosto de 1980, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«f) Colômbia, Egito, Equador, Guiana, Irã, Iraque, Israel e México
- um oficial superior do Exército como Adito das Forças Armadas »,
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha

DECRETO N? 85.524, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Estatuto da Fundação Centro de Formação do Servidor Público FUNCEP.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 2? da Lei n? 6.871, de. 3 de dezembro de 1980,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Fundação Centro de Formação do Servidor Público - FUNCEP, que com este baixa, assinado pelo Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público
- DASP.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel

o Estatuto mencionado no

presente Decreto está publicado no D.O. de 17.12.80.
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DECRETO N? 85.525, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova alterações introduzidas no Estatuto da Centrais Elétricas Bras:;",;'-as
S.A. - Eletrobrás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição qU0 lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 5?
da Lei n? 3.890-A. de 25 de abril de 1961, modificada pela Lei n? 4.400,
de 31 de agosto de 1964,
DE CRE TA:
Art. I? Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos artigos 6?
e 8?, parágrafos I? e 2?, do Estatuto da Centrais Elétricas Brasileiras
S/A. - Eletrobrás, conforme deliberação das Assembléias Gerais Ordinárias Realizadas em 5 de março de 1979 e 22 de abril de 1980, e Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de abril de 1980, os quais
passam a ter a seguinte redação.
"Art. 6? O capital social é de Cr$ 71.667.094. 761,00, (setenta e um
bilhões, seiscentos e sessenta e sete milhões noventa e quatro mil e se·
tecentos e sessenta e um cruzeiros), divididos em 48.068.416.528 (quarenta e oito bilhões, sessenta e oito milhões; quatrocentos e dezesseis
mil, quinhentos e vinte e oito) ações ordinárias, 36.730.835 (trinta e seis
milhões, setecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e cinco) ações preferenciais da classe "A" e 647.978.325 (seiscentos e quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentas e vinte e cinco) ações
preferenciais da classe" B", todas sem valor nominal.
(Art. 8~
.
§ I? As ações preferenciais da classe "A", que são as subscritas
até 23 de junho de 1969,e as decorrentes de bonificações a.ela atribuídas
terão prioridade na distribuição de dividendos não inferiores a 2%
(dois por cento) ao ano, à taxa legal de' remuneração do investimento
das empresas de energia elétrica, dividendos esses calculados sobre o
capital próprio a essa espécie e classe de ações, a serem entre elas rateados igualmente.
§ '2~ As ações preferenciais da classe "B", que são as subscritas a
partir de 23 de junho de 1969, terão prioridade na distribuicão de dividendos de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o capital próprio a essa espécie e classe de ações, dividendos esses a serem entre elas rateados
igualmente.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 85.526, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Prorroga prazo previsto no artigo 68
do Decreto n? 79.094, de 5 de janeiro de
1977, relativo à fabricaçllo, comerciaJizaçllo
ou importação de eeneentes de qualquer
natureza, contendo tensoatívo eniõoíco,
não eniônieo, não biodegradável.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, inciso UI, da Constituição, e, tendo em vista o disposto no artigo 87 da Lei n? 6.360, de 23 de setembro de 1976,
DE CRE TA:
Art. I? Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1982, o prazo previsto no «caput» do artigo 68 do Decreto n? 79.094; de 5 de janeiro de
1977.
§ I? Durante a prorrogação a que se refere este artigo, as indústrias de saneantes de qualquer natureza, contendo tensoativo aniônico,
não biodegradável, promoverão a sua substituição r na proporção da
matéria-prima disponível no mercado interno, por produtos que apresentem índices satisfatórios de biodegradabilidade, assim fixados pelo Ministério da Saúde.
.
§ 2? O Conselho de Desenvolvimento Industrial estabelecerá as
medidas necessárias à concecução do objetivo previsto no parágrafo anterior e fiscalizará o seu cumprimento pelas empresas, atraves de sua
Secretaria Executiva.

Art. 2? A fabricação de saneantes, com inobservância das determinações do Conselho de Desenvolvimento Industrial, será suspensa,
nos termos da Lei n? 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir Mendes Arcoverde
João Camilo Penna
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DECRETO

N~

85.527, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a composição dos Consf'J~ns
Deliberativos das Superintendêncie.:; de
Desenvolvimento Regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 81, itens IH e V, da Constituiçã.
DECRETA:
Art. 1~ Fica incluido nos Conselhos Deliberativos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, da Superindência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, da Superintendência de
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste- SUDECO e da Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL, um representante da Secretaria Geral do Ministério do Interior.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO

N~

85.528, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede .à Ríocell Administração
SIA., autorização para proceder a aumento
do seu capital social.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:

Art. 1~ Fica a Riocell1 Administração SI A. autorizada a aumentar
o seu capital social de Cr$ 2.214.000.000,00 (dois bilhões e duzentos e
quatorze milhões de cruzeiros) para Cr$ 3.358.000.000,00 (três bilhões e
trezentos e cinqüenta e oito milhões de cruzeiros).
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
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DECRETO N? 85.529, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova as Tabelas de Etapas, dos
Complementos da RaçlIo Comum e do
Quantitativo das Rações Operacionais das
Forças Armadas para o primeiro semestre
de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DE CRETA:
Art. I? Ficam aprovados os valores das anexas Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações
Operacionais das Forças Armadas, organizadas de conformidade com o
que preceitua o artigo 90 (noventa) da Lei n? 5.787, de 27 de junho de
1972 (Lei de Remuneração dos Militares).
Art. 2? Na execução das referidas tabelas serão obedecidas na
Marinha, no Exército, na Aeronáutica e no Estado-Maior das Forças
Armadas as Instruções que as acompanham e as Instruções de que trata o artigo 2? do Decreto n? 65.872, de 15 de dezembro de 1969.
Art. 3? A vigência deste Decreto vai de I? (primeiro) de janeiro a
30 (trinta) de junho de 1981.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 18.12.80.

DECRETO N? 85.530, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera o Decreto n? 79.631, de 13 de
abril de 1977, que dispõe sobre a OrganizaçlIo Básica do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, itens III e V, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O art. 28 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 28 As Brigadas são as Grandes Unidades básicas de combinação de Armas, integradas por um conjunto de elementos de combate,
de apoio ao combate e de apoio logístico.
§ I? Existirão Brigadas, constituídas essencialmente de Unidades
e/ou 'Subunidades de Artilharia Antiaérea, destinadas ao emprego na
Defesa Aeroespacial do território brasileiro.
§ 2? As Brigadas, conforme os elementos básicos que as
compõem, denominam-se:
a) de Infantaria;
b) de Infantaria Motorizada;
c) de Infantaria Blindada;
d) de Infantaria de Selva;
e) de Cavalaria Mecanizada;
f) de Cavalaria Blindada;
g) Pára-quedista;
h) de Artilharia Antíaérea.»
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Sílva
DECRETO N? 85.531, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
ree,

Cria a 1~ Brigada de Artilharia Antiaé·
f! dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Ifl, da Constituição, de conformidade com o
disposto no artigo 46 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
no artigo 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Fica criada a I? Brigada de Artilharia Antiaérea subordinada ao I Exército.
Art. 2? O Comando da I? Brigada de Artilharia Antiaérea, com
sede no Rio de Janeiro - RJ, será exercido, cumulativamente, com o
Comando' de Artilharia de Costa da I? Região Militar.
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Art. 3~ Ficam subordinadas à 1~ Brigada de Artilharia Antiaérea,
a partir de 1~ de janeiro de 1981, as seguintes Unidades:
-1~ Grupo de Artilharia Antiaérea (1~ GAAAe);
-2~ Grupo de Artilharia Antiaérea (2~ GAAAe).
Art. 4~ O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
DECRETO

N~

85.532, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Extingue o Grupamento do Leste Catarinense, os 1?, 2? e 3? Grupamentos de
Fronteira no Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item lU, da Constituição, e de conformidade com
o disposto no art. 32, do Decreto n~ 79.531, de 13 de abril de 1977, modíficado pelo Decreto n~ 81.639, de 9 de maio de 1978,

D E C R"E T A:
Art. I? Ficam extintos:
a) O Grupamento do Leste Catarinense e seu respectivo Comando,
com sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina;
b) O 1~ Grupamento de Fronteira e seu respectivo Comando, com
sede em Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul;
c) O 2? Grupamento de Fronteira e seu respectivo Comando, com
sede em Cascavel, Estado do Paraná;
d) O 3~ Grupamento de Fronteira e seu respectivo Comando, com
sede em Porto Velho, território de Rondônia.
Art. 2~ O.Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
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DECRETO N? 85.533, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Extingue o l? Batalhão de Fronteira
no Ministério do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item In da Constituição, e de conformidade com o dísposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado
pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto o L? Batalhão de Fronteira.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência. e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
DECRETO N? 85.534, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria o 34? Batalhão de Infantaria Motorizado no Ministério do Exército, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item In, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o 34? Batalhão de Infantaria Motorizado, com
sede em Foz do Iguaçu - PRo
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
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DECRETO N? 85.535, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria a 15~ Brigada de Infantaria Motorizada e seu respectivo Comando no Ministério do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item HI, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE CRE TA:
Art. I? Fica criada a 15? Brigada de Infantaria Motorizada, subordinada à 5? RM/5? DE.
Art. 2? Fica criado o Comando da 15? Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em Cascavel-Pft.
Art. 3? Ficam subordinadas à 15? Brigada de Infantaria Motorizada, as seguintes organizações militares:
- Comando da 15? Brigada de Infantaria Motorizada;
- 34? Batalhão de Infantaria Motorizado;
- 26? Grupo de Artilharia de Campanha.
Art. 4? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva

DECRETO N? 85.536, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria a 14~ Brigada de Infantaria Motorizada e seu respectivo Comando no Ministério do Exército, e dá. outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com
o disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
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DE C RE TA:
Art. E Fica criada a 14~ Brigada de Infantaria Motorizada, subordinada à 5~ RM/5~ DE.
Art. 2? Fica criado o Comando da 14~ Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em Florianópolis - SC.
Art. 3? Ficam subordinadas à 14~ Brigada de Infantaria Motorizada, as seguintes organizaçês militares:
- Comando da 14~ Brigada de Infantaria Motorizada;
- 23? Batalhão de Infantaria;
- 62? Batalhão de Infantaria;
- 63? Batalhão de Infantaria;
- 28? Grupo de Artilhariade Campanha.
Art. 4? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art.5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
DECRETO N? 85.537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria a 16~ Brigada de Infantaria Motorizada e seu respectivo Comando no Minis·
tério do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado
pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a 16~ Brigada de Infantaria Motorizada, subordinada à 3~ Divisão de Exército.
Art. 2? Fica criado o Comando da 16~ Brigada de InfantariaMotorizada, com sede em Santo Angelo-RS.
Art. 3? Ficam subordinadas à 16~ Brigada de Infantaria Motorizada as seguintes organizações militares:
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Comando da 16~ Brigada de Infantaria Motorizada;
17? Batalhão de Infantaria;
61? Batalhão de Infantaria Motorizado;
19? Regimento de Cavalaria Mecanizado;
27? Grupo de Artilharia de Campanha.
Art. 4? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execucão deste Decreto.
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
-

JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Silva
DECRETO N? 85.538, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria a 17~ Brigada de Infantaria de
Selva e seu respectivo Comando no Ministério do Exército, e dá outras providêndas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item lII, da Constituição, e de conformidade com
o disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modíficado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Fica criada a 17~ Brigada de Infantaria de Selva, subordinada ao Comando Militar da Amazônia e 12~ Região Militar.
Art. 2? Fica criado o Comando da 17~ Brigada de Infantaria de
Selva, com sede em Porto Velho - RO.
Art. 3? Ficam subordinadas à 17~ Brigada de Infantaria de Selva,
as seguintes organizações militares:
- Comando da 17~ Brigada de Infantaria de Selva;
- 4? Batalhão Especial de Fronteira;
- 6? Batalhão Especial de Fronteira;
- 54? Batalhão de Infantaria de Selva.
Art. 4? O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
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Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
DECRETO N? 85.539, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera 8. denominação da 9~ Região Militar e de seu respectivo Comando no Mtnistério do Exército, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição e de conformidade com o
disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modífícado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? Ficam alteradas a denominação da 9~ Região Militar para
..9~ Região Militar e 9~ Divisão de Exército (9~ RM/9~ DE)" e a denomínação do Comando da 9~ Região Militar para ..Comando da 9~ Região
Militar e 9~ Divisão de Exército (Cmdo. 9~ RM/9~ DE)".
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessáros à execução deste Decreto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva
DECRETO N? 85.540, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a subordinação do 9? Batalhão
de Engenharia de Combate do Ministério
do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, inciso IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modíficado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
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D E C RE TA:
. Art. 1~ Fica subordinado à 9~ Região Militar e 9~ Divisão de
Exército, o 9~ Batalhão de Engenharia de Combate, a partir de I? de janeiro de 1981.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Silva

DECRETO

N~

85.541, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Extingue a 4~ Divisão de Cavalaria e
seu respectivo Quartel-General no Ministé·
rio do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item lU, da Constituição, e de conformidade com
o disposto no art. 32. do Decreto n~ 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n~ 81.639, de 9 de maio de 1978,
DECRETA:
Art. I? Ficam extintos a 4~ Divisão de Cavalaria e o QuartelGeneral da 4~ Divisão de Cavalaria.
Art. 2~ O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Erneni Ayrosa da Silva
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DECRETO N? 85.542, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria a 4~ Brigada de Cavalaria Mecenizada e seu respectivo Comando no Mi·
nistério do Exército, e dá outras providên-

cias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com
o disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978,
DE C RE TA:
Art. I? FiG? criada a 4~ Brigada de Cavalaría Mecanizada, subordinada à 9~ Regão Militar e 9~ Divis-ao de Exército (9~ RM/9~ DE).
Art. 2? Fica criado o Comando da 4~ Brigada de Cavalaria Mecanizada, com sede em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3? Ficam subordinados à 4~ Brigada de Cavalaria Mecanizada, as seguintes organizações militares:

-

Comando da 4~ Brigada de Cavalaria Mecanizada;
!O? Regimento de Cavalaria;
lI? Regimento de Cavalaria;
17? Regimento de Cavalaria;
9? Grupo de Artilharia de Campanha.

Art. 4? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva

DECRETO N? 85.543, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a subordinação do 18': Betelhüo
de Infantaria Motorizado no Ministério do
Exército.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item HI, da Constituição, e de conformidade com o
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disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com o que propõe o Minístro do Exército,
DECRETA:

Art. I? Fica alterada a subordinação do 18? Batalhãode Infantaria
Motorizado da 6? Divisão de Exército para a 8? Brigada de Infantaria
Motorizada.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva

DECRETO N? 85.544, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a subordinação do 8.° Batalhão
Logístico no Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, item lII, da Constituição, e de conformidade com o disposto no art. 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, modificado
pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, e com O que propõe o Ministro do Exército,
DE C RE TA:
Art. I? Fica alterada a subordinação do 8? Batalhão Logístico da 8?
Brigada de Infantaria Motorizada para a 6~ Divisão de Exército.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília" em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Silva
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DECRETO

N~

85.545, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica Brasil - Cabo
Verde.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n~ 102, de 23 de novembro de 1977, o Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, celebrado em Brasília, a 28 de abril de 1977;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca de
notificações, nos termos de seu artigo XI, a 23 de novembro de 1977,
DE C RE TA:
Artigo 1~ O Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele, se contém.
Artigo 2~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

o acordo mencionado no

presente Decreto está publicado noD.O. de 18.12.80.

N~

85.546, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980

DECRETO

Abre ao subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios o
crédito suplementar no valor de Cr$
340.000.000,00 para reforço de dotação consignada no. vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal - Recursos
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sob Supervis-ao da Secretaria de Planejamento/P.R., o crédito suplementar no valor de Crê 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de
cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 18.12.80.

DECRETO

N~

85.547, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Geral e Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 699.000.00000,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral e Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 699.000.000,00 (seiscentos e noventa e nove
milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execucão do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e P,
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 18.12.80.

DECRETO N? 85.548, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre â Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
6.421.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.421.000,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte
e um mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 19.12.80.
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85.549, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1980
Prorroga prazo para instalação da
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena -CODEBAR.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1~ A Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR, constituída, nos termos da Lei n~ 6.665, de 3 de julho de 1979,
pelo Decreto n? 84.021, de 24 de setembro de 1979, terá seu prazo de instalação prorrogado para até 31 de março de 1982.
Parágrafo único. Fica a Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM incumbida de executar diretamente, em articulação com os órgãos e entidades da Administração Federal envolvidos e
com o Governo do Estado do Pará, os projetos e atividades que competem à CODEBAR, no âmbito do Programa Especial de Desenvolvimento Regional - Infra-Estrutura do Complexo Alumínio ALBRÀS ALUNORTE, até a efetiva instalação da referida empresa pública.
Art. 2? O Ministro de Estado do Interior baixará os atos que se fizerem necessários à implantação da CODEBAR.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Delfim Netto
DECRETO

N~

85.550, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Extingue a Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República (SECOM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III, V e VIII, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? Fica extinta a Secretaria de Comunicação Social da Presi·
dência da República (SECOM).
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Parágrafo único: A competência do órgão de que trata este artigo
será exercida pelo Gabinete Civil da Presidência da República.
Art. 2? Compete à Diretoria Administrativa da Presidência d., :r.epública a gestão dos recursos a que se refere o artigo I? do Decreto-lei
n? 1.823, de 18 de dezembro de 1980.
Art. 3? Fica extinto o cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Art. 4? Serão extintos em I? de janeiro de 1981, os cargos de
Secretario-Geral, Inspetor-Geral de Finanças, Chefe de Gabinete e Consultor Jurídico da SECOM.
Parágrafo único Até que se dê nova organização às atividades de
comunicação social do Poder Executivo, ficam mantidos os demais cargos, empregos e funções da extinta SECOM.
Art. 5? A Empresa Brasileira de Radiodifusão - RADIOBRÀS,
para efeito da supervisão de que trata o Título IV do Decreto-lei 200, de
25 de fevereiro de 1967, passa a ser vinculada ao Ministério das Comunicações, sem prejuízo dos objetivos a que se refere o artigo 4?, item I,
da Lei n? 6.650, de 23 de maio de 1979.
Art. 6? A Empresa Brasileira de Notícias, para efeito da supervisão de que trata o Título IV do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de
1967, passa a ser vinculada ao Gabinete Civil da Presidência da República.
Art. 7? O Ministro de Estado Chefe do Gabinete Civil baixará os
atos necessários à execução deste Decreto.
Art. 8? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e
92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
Golbery do Couto e Silva

DECRETO N? 85.551, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional,
da Faculdade de Educação Ffsica de Lins,
Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo
47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
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n? 842, de 9 de setem bro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 1.401/80, conforme consta dos Processos
n?s 2.395 e 2.396179-CFE e 242.423/80 do Ministério da Educação e Cultura,

DE CRE TA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, a Serem ministrados pela Faculdade de
Educação Física de Lins, em Lins, Estado de São Paulo, mantida pela
Missão Salesiana de Mato Grosso, com sede na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig

DECRETO N? 85.552, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor
da Secretaria Geral -- Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de
Cr$ 31.900.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de .1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$34.900.000,00 (trinta e quatro milhões e novecentos mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane G aI vêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no DO. de 22.12.80~

DECRETO N? 85.553, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Interior em favor
da Secretaria Geral o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.760.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente

Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III. da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior em favor da
Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.760.000.000,00
(dois bilhôes, setecentos e sessenta milhões de cruzeiros), para reforço
de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 22.12.80.

DECRETO N? 85.554, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre aossubanexos Encargos Gerais
da União e Encargos Financeiros da União
o crédito suplementar no valor de Cr$
380.953.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto aos subanexos Encargos Gerais da União e
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 380.953.000,00
(trezentos e oitenta milhões, novecentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D. O. de 22.12.80.

DECRETO N? 85.555, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial no valor de Cr$
664.000.000,00 para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I? da Lei n? 6.876, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial no valor de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões de cruzeiros), destinado ao Programa Sistemático de Aquisição e Construção de Imóveis no Exterior, conforme o anexo I deste
Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior serão os previstos no artigo 2? da Lei n? 6.876, de 9 de dezembro de 1980, de acordo com o inciso IV do § I? do artigo 43 da Lei n?
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de suà publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
O anexo mencionado no presente Decreto está publicado no

D.a. de

22.12.80
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DECRETO

N~

85.556, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura,
favor de diversas unidades, o crédito
plementar no valor de Cr$ 20.950.000,00
ra reforço de dotações consignadas no

em
supavi-

gente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de díversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.950.000,00
(vinte milhões, novecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 22.12.80.

DECRETO

N~

85.557, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito especial no valor de Cr$ 400.000.000,00
para atender às despesas de constituição.
instalação e funcionamento da Fundação
Centro de Formeçüo do Servidor Público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA., usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 13 da Lei n~ 6.871, de 3 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto á Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público- Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de cruzeiros), para atender às despesas de constituição, instalação e funcionamento da Fundação Centro de Formação do Servidor
Público.
Art. 2? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação de recursos consignados ao projeto "Programa de
Apoio à Exportação e Valorização Econômica".
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Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O.de 22.12.80 e republicados no de 31.12.80.

DECRETO N~ 85.558, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República e ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento o crédito suplementar no valor de Cr$
355.682.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República - Secretaria de
Planejamento - Entidades Supervisionadas e ao Fundo Naciónal de
Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 355.682.000,00 (trezentos e cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e
oitenta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos' montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gal;'êas
Delfím Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no

D.a.

de 22.12.80.
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DECRETO

N~

85.559, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
653.829.000,00 para reforço de doteçõee consignada.s no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 653.829.000,00 (seiscentos e cinqüenta e três milhões, oitocentos e vinte e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O, de 22.12.80.

DECRETO

N~

85.560, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério dos Transportes
crédito suplementar no valor de Cr$
278.000.000,00 parà reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida,
no artigo 7? da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste
Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
,Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980: 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 22.12.80.

DECRETO N? 85.561, DE 18 DE DEZEMBRO DE .1980.
Abre à: Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$,
298.890.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementa no valor de Cr$ 298.890.000,00 (duzentos e noventa e oito milhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Oa anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 22.12.80

DECRETO N? 85.562, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério da Agricultura em
favor de diversas unidades o crédito euplementar no valor de Cr$ 400.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 22.12.80.
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DECRETO N? 85.563, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre aos Subanexos Encargos Gerais
da União e Encargos Financeiros da União
o crédito suplementar no valor de Cr$
950.848.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto aos Subanexos Encargos Gerais da União e
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 950.848.000,00
(novecentos e cinqüenta milhões e oitocentos e quarenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 22.12.80.

DECRETO N? 85.564, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 400.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/P.R., o crédito suplementar no valor de Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de cruzeiros) para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indícada no anexo H deste Decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 22'.12.80.

DECRETO N? 85.565, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Regulamenta o Decreto-lei n? 1.809, de
7 de outubro de 1980, que institui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 30, § 4?, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. l? O Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro
SIPRON tem por objetivo assegurar o planejamento integrado, coordenar a ação conjunta e a execução continuada de providências que visem
a atender às necessidades de segurança do Programa Nuclear Brasileiro e
de seu pessoal, bem como da população e do meio ambiente com ele relacíonados.
Parágrafo único As necessidades a que se refere este artigo serão
atendidas pela aplicação das seguintes medidas:
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a) Proteção Física
b) Salvaguardas Nacionais
c) Segurança Técnica Nuclear
d) Proteção Radiológica
e) Segurança e Medicina do Trabalho
f) Proteção da População nas Emergências
g) Proteção do Meio Ambiente
h) Informações.
Art. 2? Para efeito deste Decreto, considera-se:
I - «Programa Nuclear Brasileiro», o conjunto dos projetos e atividades relacionados com a utilização, para fins pacíficos, da energia nuclear segundo orientação, controle e supervisão do Governo Federal;
11 - «Proteção Física», o conjunto de medidas destinadas a evitar atos de sabotagem contra materias, equipamentos e instalações, a
impedir a remoção não autorizada de material, em especial nuclear, e a
prever meios para rápida localização e recuperação do material desviado. Compreende, ainda, medidas para a defesa do patrimônio e da integridade física do pessoal de uma Unidade Operacional do SIPRON;
III - «Salvaguardas Nacionais», o conjunto de medidas que visam detectar, em tempo hábil, o desvio de material nuclear para uso
não autorizado e evitar o vazamento de informações técnicas que possam comprometer o sigilo decorrente das responsabilidades da Nação
no campo da utilização pacífica da energia nuclear;
IV - «Segurança Técnica Nuclear», o conjunto de medidas de caráter técnico, incluídas no projeto, na construção, na manutenção e na
operação de uma Unidade Operacional do SIPRON. visando evitar a
ocorrência de acidentes nucleares;
V - «Proteção Radiológica», o conjunto de medidas que visam
reduzir a radiação ionizante aos níveis recomendados pela CNEN;
VI - «Instalação Nuclear», a instalação onde o material nuclear,
nas quantidades autorizadas pela CNEN, é produzido, processado, reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado. Não se incluem nesta
definição os locais de armazenamento temporário de material nuclear
durante o transporte;
VII - «Unidade de Transporte», o conjunto dos meios, sob chefia
única, quando utilizado no transporte de materiais do interesse do Programa Nuclear Brasileiro;
VIII - «Material Nuclear», qualquer material fértil ou físsil especial de que trata o artigo 2? da Lei n? 4.118, de 27 de agosto de 1962;
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IX - «Material Radioativo», o material que emite qualquer radiação eletromagnética ou particulada, direta ou indiretamente ionizante;

X - «Material Especificado», o material que seja especialmente
preparado pará o processamento, uso ou produção de material nuclear;
XI - «Equipamento Vital», o equipamento, sistema, dispositivo
ou material cuja falha, destruição, remoção ou liberação é capaz de, direta ou indiretamente. provocar uma situação de emergência;
XII ~ «Equipamento Especificado", o equipamento especialmente
projetado ou preparado para o processamento, uso ou produção de material nuclear;
XIII - «Força de Apoio", a Grande Unidade, a Unidade ou Organização Militar das Forças Armadas ou Organizacão Militar das Forças
Auxiliares, previamente designada para apoiar, na esfera de sua competência, determinada Unidade Operacional do SIPRON submetida a
uma situação de emergência;
XIV - «Apoio Suplementar», as Organizações Militares das Forças
Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, as Repartições da
Polícia Federal, daPolrvía Civil Estadual e de outras Polícias, que tenham jurisdição na área em que a segurança se faz necessária e que poderão apoiar, dentro de suas respectivas esferas de competência. uma
Unidade Operacional do SIPRON, mediante solicitação desta;
XV - «Comunicações de Segurança», as ligações estabelecidas.
internas e externas, em uma Unidade Operacional do SIPRON com a finalidade de atender às necessidades de segurança da mesma.

CAPÍTULO II
Do Órgão Central
Art. 3? A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional
SG/CSN, como Órgão Central, é responsável pela orientação superior,
supervisão e fiscalização do SIPRON.
Art. 4? Fica criada, junto à SG/CSN, a Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - COPRON, sob a
presidência do Chefe de Gabinete da SG/CSN, e constituída dos seguintes membros:
Representante do Ministério das Minas e Energia - MME;
II - Representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear
- CNEN;
III - Representante das Empresas Nucleares Brasileiras S.A.
- NUCLEBRÁS;
I -
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IV - Representante das Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - ELETROBRÁS;
V - Representante da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT, do Ministério do Trabalho - MTb;
VI - Representante da Secretaria Especial de Defesa Civil
- SEDEC, do Ministério do Interior - MINTER;
VII - Representante da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior - MINTER;
VIII - Representante da Agência Central do Serviço Nacionai de Informações - AC/SNI;
IX - Representante da SG/CSN.
§ I? Nos impedimentos do Chefe de Gabinete da SG/CSN, a presidência da COPRON caberá ao representante da SG/CSN.
§ 2? Os membros da COPRON, indicados pelos respectivos ministérios, serão nomeados pelo Presidente da República por proposta da
Secretaria Geral do CSN.
§ 3? A SG/CSN poderá solicitar, quando conveniente, a participação na COPRON de representantes de outros ministérios, de governos
estaduais e municipais, bem Como de entidades privadas.
§ 4? A COPRON se reunirá ordinariamente ou por convocação de
seu Presidente.
§ 5? As funções de membro da COPRON não serão remuneradas.
§ 6? As eventuais despesas de transporte, diárias ou de outra natureza dos membros da COPRON correrão por conta das dotações dos
órgãos que representam.

Art. 5?

Incumbe à COPRON assessorar o Órgão Central do Siste-

ma no estudo e planejamento dos seguintes assuntos:

I - realização de consultas e entendimentos:
a) com os Órgãos de Coordenação Setorial para hamonizálos Com os objetivos do SIPRON;
b) com os Órgãos de Apoio, de mais alto nivel, a fim de
acertar e ordenar as situações do Sistema que requeiram a efetiva cooperação e apoio dos mesmos;
11 - formulação de N armas Gerais ou Diretrizes para regular as ações do Sistema;
111 - elaboração de pareceres e sugestões relativos aos
assuntos de segurança do Programa Nuclear Brasileiro, a serem
submetidos à apreciação do Conselho de Segurança Nacional ou

quando determinado pelo Presidente da República;
IV - elaboração de projetos de atualização da legislação
em vigor, relativos a assuntos de segurança nuclear.
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CAPÍTULO UI

Das Competências dos Demais Órgãos do Sistema
SEÇÃO I
Dos Órgãos de Coordenação Setorial
Art. 6?
I -

São Órgãos de Coordenação Setorial:
a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;

U - a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT,
do Ministério do Trabalho;
UI - a Secretaria Especial de Defesa Civil - SEDEC, do Ministério do Interior;

IV - a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior;
V -

a Agência Central do Serviço Nacional de Informações -

AC/SNI.
Art. 7? A CNEN é responsável pela coordenação setorial nos campos de Proteção Ffsica, Salvaguardas Nacionais, Segurança Técnica
Nuclear e Proteção Radiológica, na forma da legislação em vigor,
competindo-lhe em especial;
I - estabelecer normas ou instruções:
a) de proteção ffsica de instalações e materiais;
b) para salvaguardas e controle de materiais e equipamentos;

c) para salvaguardas de informações técnicas sigilosas;
d) de segurança técnica nuclear;
e) de proteção radiológica;
11 - supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas e instruções referidas no item anterior;
lU - manter entendimentos, na área de sua competência. com
órgãos do Ministério das Relações Exteriores a respeito:
a) de assuntos. e compromissos, assumidos e a serem assumidos,
com órgãos e entidades estrangeiras;
b) da participação de representação nacional em conferências
ou outras formas de reuniões internacionais;
IV - solicitar aos Governos Estaduais e Órgãos dos Ministérios a colaboração e apoio que se fizerem necessários;
V - acompanhar permanentemente a situação referente à execução do Programa Nuclear Brasileiro, com atenção especial para
os indícios que possam conduzir às situações de emergência.
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Art. 8? A SSMT/MTb é responsável pela coordenação setorial no
campo da Segurança e Medicina do Trabalho, na forma da legislação
em vigor e ouvindo a CNEN no que diz respeito à exposição às radiações.
Art. 9? A SEDEC é responsável pela coordenação setorial no campo da Proteção da População nas emergências, na forma da legislação
em vigor, competindo-lhe em especial:
I - estabelecer normas ou instruções para o planejamento,
coordenação e controle das situações de emergência, no que concerne aos aspectos de Defesa Civil;
H - manter entendimentos com a CNEN sobre:
a) a amplitude das áreas circunvizinhas às instalações nucleares, passíveis de serem afetadas no caso de emergências conseqüentes de acidentes nucleares;
b) as normas de proteção radiológica em vigor, com vistas à
formação de pessoal da Defesa Civil.
Art. 10 A SEMA é responsável pela coordenação setorial no campo
da Proteção do Meio Ambiente, na forma da legislação em vigor,
competindo-lhe em especial:
I - promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente;
II - supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas e instruções a que se refere o item anterior celebrando, quando necessário,
contratos e convênios de colaboração com outros órgãos e entidades
especializadas;
IH - atender a CNEN no que se referir a poluentes radioativos.
Art. 11 A AC/SNI é responsável pela coordenação setorial no campo das Informações, na forma da legislação em vigor.
SEÇAo H
Dos Órgãos de Execução Seccional
Art. 12 São Órgãos de Execução Seccional:
I - as Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS,
diretamente ou através de suas subsidiárias;
II - as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS,
por intermédio de FURNAS - Centrais Elétricas S.A. e de outras subsidiárias;
IH - as Empresas Concessionárias de serviços de energia elétrica,
estaduais ou privadas, autorizadas a operarem usinas nucleoelétricas;
IV - as Entidades de ensino e pesquisa científica - Federais, Estaduais ou Privadas - que participarem do Programa Nuclear Brasileiro.
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Art. 13 Cabe aos Órgãos de Execução Seccional:
I - cumprir as normas e. instruções baixadas pelos Órgãos de
Coordenação Setorial, bem como a legislação específica em vigor;
11 - orientar e dirigir as Unidades Operacionais 50 bre seu contro1e:

a) elaborando, no que aplicável, normas particulares e específicas, assim como instruções ou outros instrumentos;
b) fiscalizando a sua aplicação;
lU - solicitar, quando for o caso, aos Órgãos de Governo Federal,
Estadual e Municipal, e suas Entidades, as providências para a execução de medidas específicas relacionadas ao projeto ou atividade que
lhes for atribuído;
IV - quando da contratação de serviços, fazer constar em documento hábil, as responsabilidades e ençargos dos contratados e subcontratados no que concernem às necessidades de segurança;

V - fazer realizar, em ligação com as autoridades estaduais e municipais, programas e campanhas de esclarecimento à população quanto
às medidas de proteção, em especial as relacionadas ao meio ambiente
e à vida humana;
VI - manter-se informado a respeito da situação reinante na área
do projeto ou atividade, com especial atenção para os indícios que possam conduzir às situações de emergência.
SEÇÃO IH
Das Unidades Operacionais
Art. 14 São Unidades Operacionais do SIPRON:
I - as instalações nucleares, em construção, manutenção ou operação;
II - as unidades de transporte de material nuclear, radioativo, especificado e de equipamento vital ou especificado;
lU - as instalações industriais e os institutos ou instituições de
ensino e pesquisa tecnológica, por decisão da SG/CSN.
Art. 15 As Unidades Operacionais do Sistema são responsáveis
pela integração e execução de todas as medidas que devam ser tomadas, no âmbito de sua atuação, para atender às necessidades de:
I - Proteção Física;
II - Salvaguardas Nacionais;
III - Segurança Técnica Nuclear;
IV - Protecão Radiológica;
V - Proteção do Meio Ambiente;
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VI - Segurança e Medicina do Trabalho; e
VII - Informações.
Art. 16 Cabe às Unidades Operacionais:
I - cumprir as normas particulares ou específicas e as instruções baixadas pelo Órgão de Execução Seccional a que estiverem
vinculadas e a legislação específica em vigor;
11 - manter uma Força de Segurança para garantir sua proteção física e atender às situações de emergência;
111 - manter-se informadas a respeito da situação reinante
na área onde estão situadas, procurando detectar os indícios que
possam conduzír : às situações de emergência;
IV - realizar, em ligação com as autoridades locais envolvidas, programas e campanhas de esclarecimento à comunidade local
quanto às medidas de proteção, em especial as relacionadas ao
meio ambiente e à vida humana;
V - manter ligações com o Apoio Suplementar, com a Força de
Apoio e com a Organização de Defesa Civil de sua área.

SEÇÃO IV
Dos Orgãos de Apoio
Art. 17 São Órgãos de Apoio do Sistema, na forma do disposto no
artigo 3?, item V, do Decreto-lei n? 1.809, de 7 de outubro de 1980:
DECRETA:
I - Ministério da Marinha;
11 - o Ministério do Exército;
III - o Ministério das Relações Exteriores;
IV - o Ministério da Fazenda;
V - o Ministério dos Transportes;
VI - o Ministério da Aeronáutica;
VII - o Departamento de Polícia Federal;
VIII - os Governos Estaduais e Municipais, em cujos territórios se realizarem projetos e atividades do Programa Nuclear
Brasileiro;
IX - as Empresas e Entidades do setor privado que, por
contrato ou outro documento hábil, prestarem serviços relacionados com a segurança de projetos e atividades do Programa
Nuclear Brasileiro.
Art. 18 São procedimentos gerais e comuns aos Úrgãos de Apoio:
I - estudar as solicitações de colaboração;
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II - informar aos solicitantes a respeito das providências a
serem tomadas.
Art. 19 Compete especificamente aos Órgãos de Apoio a seguir:
I - Ministério da Marinha, seus órgãos ou suas organizações
militares:
a) a proibicão, interdição ou restrição de áreas à navegação,
dispondo para que seja considerada no planejamento naval a
defesa da frente marítima ou fluvial das instalações do Programa Nuclear Brasileiro, sempre que tal defesa transcender as
atribuições da Força de Segurança das Unidades Operacionais,
objeto do item n do artigo 18;
b) o provimento da proteção ao transporte aquático de equipamentos vitais, materiais especificados e nucleares, bem como
da segurança à navegação concernente àquele transporte;
II - Ministério do Exército, seus órgãos ou suas organizações
militares:
a) dispor para que os planejamentos de Defesa Interna e de
Defesa Territorial Terrestre considerem as instalações do Programa Nuclear Brasileiro localizadas em suas respectivas áreas
de jurisdição;
b) as providências e medidas para a designação da Força de
Apoio;
In - Ministério das Relações Exteriores ou seus órgãos, as notificações e outras ligações com órgãos e entidades estrangeiras, decorrentes de compromissos internacionais assumidos ou a serem assumi·
dos pelo País;

IV - Ministerio da Fazenda ou seus órgãos, as providências relativas ao imediato desembaraço alfandegário dos materiais nucleares;
V - Ministério dos Transportes ou de seus órgãos e entidades,
as providências e medidas relativas a:
a) modificações em vias de transporte;
b) restrições ao trânsito em vias de transporte sob sua responsabilidade;
c) escolta e policiamento específicos para a realização de
transporte de materiais, em especial os nucleares;
VI - Ministério da Aeronáutica, seus órgãos ou suas organizações militares, as providências e medidas relativas:
a) à proibição, interdição ou restrição de áreas à navegação
aérea;
b) à modificação e relocação de aerovias;
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c) aos transportes aéreos de equipamentos vitais, materiais
especificados e nucleares, bem como escolta para os mesmos;
VII - Departamento de Polícia Federal e suas Superintendências Regionais e Delegacias que tenham jurisdição na área em
que a segurança se faz necessária, as providências e medidas
relativas:
a) ao acompanhamento da situação reinante na área tendo
em vista a detecção de indícios que -possam conduzir às situações de emergências,
b] a apuração de responsabilidades nos crimes praticados
especificamente com a finalidade de prejudicar o Programa Nuclear Brasileiro;
VIII - Governos Estaduais ou Secretarias Estaduais e Entidades
vinculadas, as providências e medidas relativas:

a) às restrições ao trânsito em vias de transporte sob sua
responsabilidade;
b) à colaboração para a realização de programas e campanhas de esclarecimento à população;
c) às Organizações Policiais Militares, ao Corpo de Bombeiros e Repartições da Polícia Civil, que tenham jurisdição na
área onde a segurança se faz necessária;
d) ao planejamento e atendimento das situações de emergência, no que concerne aos aspectos de Defesa Civil de sua responsabilidade.
IX - Governos Municipais, as providências e medidas relativas
à colaboração para a realização de programas e campanhas de esclarecimento à população local.
Art. 20. As entidades privadas são responsáveis pelo cumprimento
das medidas específicas de proteção constantes em contrato ou documento hábil firmado com a parte contratante do SIPRON.
CAPÍTULO IV
Das Situações de Emergência
Seção I
Das Emergências
Art. 21 Emergências são situações anormais de um projeto ou atividade do Programa Nuclear Brasileiro que, a partir de um determinado momento, fogem ao controle planejado e pretendido pelo Órgão encarregado de sua execução, demandando medidas especiais para a retomada de sua normalidade.
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Parágrafo único

As situações de emergência podem ocorrer duran-

te:
a) a construção, manutenção e operacão das instalações, em
especial as nucleares;
b) a realização de transportes de material nuclear, radíoatívo e especificado ou de equipamento vital e especificado.
Art.22

Normas Gerais para as situações de emergência, estabeleci-

das pela SG/CSN, irão dispor sobre a caracterização e o desdobramento
das emergências e sobre as ações decorrentes dos Órgãos do SIPRON.
Seção II
Das Responsabilidades Gerais dos Orgãos

Art. 23 Nas situações de emergências são responsabilidades gerais:
I - das Unidades Operacionais:
a) avaliar a emergência, determinando sua natureza, tipo,
local de incidência, iminência, validade e conseqüências;
b) notificar e manter informado sobre a sícuacão.jsclicitando, quando necessário, o apoio de:
- o Órgão de Execução Seccional a que estiver vinculado;
a Força de Apoio e O Apoio Suplementar;
- a Organização de Defesa Civil de sua área;
c) adotar medidas para neutralizar a emergência e minimizar os seus efeitos;
II - dos Órgãos de Execução Seccional:
a) acompanhar a situação da Unidade Operacional providenciando medidas a seu alcance;
notificar a CNEN, nos casos que envolvem seu campo de
competências;
c) solicitar, quando for o caso, o auxílio de equipes especia-

lizadas de Defesa Civil, das Forças Armadas, da Polícia Federalou Estadual;
III - da CNEN:
a) acompanhar a situação providenciando as medidas de
sua competência;
b) quando neçessário, coordenar as ações;

IV - da Força de Apoio Suplementar:
a) recebendo a notificação da Unidade Operacional,
preparar-se para prestar apoio ou auxílio, de acordo com suas
respectivas competências e a natureza, tipo e iminência da
emergência;
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b) apoiar ou auxiliar a Unidade Operacional quando solicitado;
V - das Equipes especializadas de Defesa Civil, das Forças Armadas, da Polícia Federal ou Estadual, prestar o apoio especializado,
quando determinado.
Art. 24 As atribuições pormenorizadas dos Órgãos e Entidades,
para cada tipo de emergência, serão especificadas nas Normas Gerais
para as situações de emergência.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 25 A CNEN deverá, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, proceder a revisão das normas de sua responsabilidade e já expedidos, de
modo a ajustá-las ao previsto no SIPRON.
Art. 26 Os Órgãos integrantes do SIPRON, que tenham instalações em operação ou construção, devem adequar suas normas ou instruções de proteção às disposições deste Decreto.
Art. 27 Enquanto não forem expedidas as Normas Gerais de que
trata o artigo 22 deste Decreto, o planejamento de emergência necessário ao licenciamento de instalações nucleares será provido pelo Órgão
de Execução Seccional responsável pela Unidade Operacional, sob
orientação dos Órgãos de Coordenação Setoriais envolvidos.
Parágrafo único Os Órgãos de Apoio colaborarão com o planejamento de emergência referido neste artigo de conformidade com o disposto na Seção IV do Capítulo lII.
Art. 28 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 85.566, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do Sagrado Ooreção de
Jesus, em Bauru, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artí-
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go 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 1.267/80, conforme consta do Processo n? 2.399179-CFE e 239.871/80 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Fonoaudiclogía, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do
Sagrado Coração de Jesus, com sede em Bauru, Estado de São Paulo,
mantida pelo Instituto das Apõstolas do Sagrado Coração de Jesus.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig
DECRETO N? 85.567, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de emprego na
Tabela Permanente do Ministério da Justi·
ça, e dá. outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no
artigo 3? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta do
Processo DASP n? 5.864, de 1980,
DE C RE TA:
Art. I? Fica incluido na forma do anexo I, na categoria funcional
de Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código LTSA-800, da Tabela Permanente do Ministério da Justiça, o emprego a
ser provido por pessoa que se encontrava em exercício no referido Mínistério em 31 de outubro de 1974, e logrou habilitação no processo seletivo especifico, relacionado no anexo II deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Ministério da Justiça submeterá à
assinatura da autoridade competente o ato de provimento decorrente da
aplicação do disposto no artigo I? deste Decreto.
Art. 3? A partir da data da publicação do respectivo ato de provimento, cessará. automaticamente, o pagamento ao ocupante do empre-
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go abrangido por este Decreto de quaisquer retribuições que, porventura, venha percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvado, apenas, o salário-família.
Art. 4? Os efeítos financeíros decorrentes da aplicação deste Decreto vigoram a partir da data do exercício do concorrente habilitado
no emprego em que for provido, na forma do disposto no artigo 2~, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Justiça.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 22.12.80.

DECRETO N? 85.568, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Renova por 15 (quinze) anos a concessão outorgada à Rá.dio Televisão Paraná
S.A., e autoriza a transferência direta para
a Iuuiio Televisão Oeme de Londrina
Ltda., que passará a executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisêo),
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8?, item XV;letra
a, da Constituição, e nos termos do artigo 12 do Decreto n? 79.726, de
26 de maio de 1977, combinado com o artigo 94, n? 3, letra a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 83.482/77,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n?
4.117, de 27 agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 79.726, de 26 de
maio de 1977, por 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de 1977, a
concessão outorgada pelo Decreto n? 39.326, de 5 de junho de 1955, publicado no Diário Oficial da União de 11 subseqüente, à Rádio Televisão Paraná S.A.
Parágrafo único A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código
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Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n~
79.726, de 26 de maio de 1977, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
Art. 2? Simultaneamente, fica autorizada a transferência direta,
pelo restante do prazo referido no artigo I?, para a Rádio Televisão Oeme de Londrina Ltda., da concessão deferida à Rádio Televisão Paraná
S.A., para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sem direito a exclusividade.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
8,

JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
DECRETO N? 85.569, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Regulamenta o pagamento das Indenizações de Habilitação Militar, de Representação e de Compensação Orgiinica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o
Decreto-lei n? 1.824, de 22 de dezembro de 1980,
DE CRE TA:
Art. I? A Indenização de Habilitação Militar é devida ao militar
da ativa pelos cursos realizados, com aproveitamento, em qualquer
posto ou graduação, com os percentuais a seguir fixados:
1- 75% (setenta e cinco por cento):
Cursos: Superior de Guerra Naval; da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército; Superior de Comando e Direção de Serviços
da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica; do Instituto
Militar de Engenharia; do Instituto Tecnológico de Aeronáutica; de ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais; de ingresso no
Qlladro de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica;
II - 55% (cinqüenta e cinco por cento):
Cursos: de Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval;
de Estado-Maior da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáuti-

ca;
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III - 45% (quarenta e cinco por cento):
Cursos: de Aperfeiçoamento de Oficiais; de Assuntos Básicos da
Escola de Guerra Naval ou equivalentes; de Aperfeiçoamento de Sargentos;
IV - 35% (trinta e cinco por cento):
Cursos: de Especialização de Oficiais e Sargentos ou equivalentes;
V - 25% (vinte e cinco por cento):
Curso de Formação de Oficiais e Sargentos;
VI - 20% (vinte por cento):
Curso de Especialização de praças de graduação inferior a
Terceiro-Sargento.
§ I? A equivalência dos cursos referidos neste artigo será estabelecida em decreto específico.
§ 2? Somente serão considerados, para efeito deste artigo, os cursos de extensão, com duração igualou superior a 6 (seis) meses, realizados no País ou no Exterior.
§ 3~ Nas ocorrências de mais de um curso, será atribuída somente
a indenização de maior valor percentual.
Art. 2? A Indenização de Habilitação Militar é devida ao militar
da reserva remunerada ou reformado nos mesmos percentuais fixados
para o militar da ativa, calculados sobre o valor do respectivo soldo ou
quotas de soldo.
Art. 3? A Indenização de Representação na Inatividade é calculada mensalmente sobre os respectivos proventos acrescidos das Indenizações de Habilitação Militar e de Compensação Orgânica, e em função
da soma do tempo de efetivo serviço, com os acréscimos de tempo de
serviço computáveis para todos os efeitos legais, e devida ao militar da
reserva remunerada ou reformado, nas seguintes condições:
I - 30% (trinta por cento) quando o tempo computado for de 35
(trinta e cinco) anos;
II - 25% (vinte e cinco por cento) quando o tempo computado for
de 30 (trinta) anos;
III - 10% (dez por cento) quando o tempo computado for inferior a
30 (trinta) anos.
Art. 4? A Indenização de Compensação Orgânica é devida ao militar da reserva remunerada ou reformado na forma estabelecida nos artigos 68, 69, 124, § I?, 134 e 135 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972.
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Art. 5? Este Decreto entra em vigor em I? de janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Ernani Ayrosa da Silva
Délio Jardim de Mattos
José Ferraz da Rocha

DECRETO N? 85.570, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os valores da Indenização de
Representação que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,

DE C RE TA:
Art. I? Os atuais valores da Indenização de Representação a que
se refere o Decreto n? 77.805, de 10 de junho de 1976, e os constantes do
anexo do Decreto n? 84.353, de 28 de dezembro de 1979, serão reajustados
em 73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo uma de 35%
(trinta e cinco por cento). a partir de I? de janeiro de 1981, e a remanes-

cente, a partir de I? de abril de 1981.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de
1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Ernani Ayrosa da Silva
Délio Jardim de Mattos
Danilo Venturini
José Ferraz da Rocha
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85.571, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre à Secretaria de Planejamento da
Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto à Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I
deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo H deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 23.12.80.

DECRETO

N~

85.572, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Exército, em favor do Estado-Maior do Exército, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 12.900.000,00
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~, da Lei n~ 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor do
Estado-Maior do Exército, o crédito suplementar no valor de Cr$
12.900.000,00 (doze milhões e novecentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 23.12.80.

DECRETO W 85.573, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede ao Instituto de Resseguros do
Brasil - IRB autorização para proceder a
aumento de seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto de Resseguros do Brasil - IRB autorizado a aumentar o seu capital social de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) para Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 85.574, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Esclarece a aplicação do estabelecido
na posição 36.02 da Tabela de incidência
do imposto sobre produtos industrializados.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, inciso III, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica acrescido ao capítulo 36 da Tabela anexa ao Decreto
n? 84.338, de 26 de dezembro de 1979, a seguinte nota complementar:
«NC (36-1) A alíquota de 5% (cinco por cento) prevista para a subposição 36.02.01.01 compreende-se igualmente aplicável aos demais produtos classificados na posição 36.02 que tenham efeito equivalente à dínamite.»

Art. 2? O disposto no artigo anterior não poderá implicar, em hipótese alguma, restituição de imposto.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da. República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 85.575, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a extinção dos cargos de
Secretário-Geral e Inspetor-Geral de Finanças da antiga SECOM.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item VIII, da Constituição, e
Considerando que os trabalhos relativos à prestação de contas da
extinta Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
requerem a participação dos principais responsáveis pela execução orçamentária e pelo controle interno no âmbito daquela Secretaria,
DE C RETA:
Art. I? Fica transferida para I? de fevereiro de 1981 a data de extinção dos cargos de Secretário-Geral e de Inspetor-Geral de Finanças
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(atual Secretário de Controle Interno) da extinta Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Golbery do Couto e Silva
DECRETO N? 85.576, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública as ações
representativas do capital social da. Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT, para fins de deeeproprieção
pela Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, devidamente autorizado pelo artigo I? da Lei n? 6.892, de 11 de dezembro do ano em curso, e
tendo em vista o disposto no § 2':.' do artigo 2':.', na alínea «h» do artigo 5':.',
e no artigo 6? do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DE C RE TA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Telecomunicações Brasileiras S -,A. - TELEBRÁS, para
sua controlada Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR, as
ações ordinárias e 'preferenciais, com ou, sem direito a voto, do capital
social da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT,
pertencentes ao Município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná.
Art. 2?
Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS autorizada a promover, com seus próprios recursos, a desapropriação de todas as ações de que trata o artigo I? ou de quantas lhes
bastem para o exercício do controle acionário da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT.
Art. 3':.'
O preço a ser ofertado, inclusive para a imissão provisória na posse dos bens desapropriados, deverá ser calculado pelo critério do valor patrimonial das ações.
Art. 4? Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.
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Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
DECRETO N? 85.577, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza Daniel Mc Carthy Kammerer,
de nacionalidade norte-americana, a adquirir imóvel rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o artigo 3?, § 3?, da Lei n? 5.709, de 7 de outubro de 1971, combinado com o artigo 7?, § 5?, do Decreto n? 74.965, de 26 de novembro de
1974,
DE CRE TA:
Art. I? Fica Daniel Mc Carthy Kammerer, de nacionalidade norteamericana, autorizado a adquirir da firma Termag Agropecuária Ltda.,
área rural com 4.893,6376ha (quatro mil, oitocentos e noventa e três hectares, sessenta e três ares e setenta e seis centiares) situada no município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto objetiva a
exploração agropecuária, de acordo com o Projeto aprovado pelo Instituto N acional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ãngelo Amaury Stábile
Danilo Venturini
DECRETO N? 85.578, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza Russell Lee Garber, de nacionalidade norte-americana, a adquirir imóvel rural.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que
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dispõe o artigo 3?, § 3?, da Lei n? 5.709, de 7 de outubro de 1971, combinado com o artigo 7?, § 5?, do Decreto n? 74.965, de 26 de novembro de
1974,
DE C RE TA:
Art.

I?

Fica

Russell

Lee

Garber,

de

nacionalidade

norte-

americana, já proprietário de 147,62ha (cento e quarenta e sete hectares e
sessenta e dois ares) de terras, autorizado a adquirir de Jerônimo Carmo
de Moraes, brasileiro, e Enos Miller, norte-americano, áreas rurais,
contíguas à propriedade anterior, com 798,6üha (setecentos e noventa e
oito hectares e sessenta ares), situadas no Município de Rio Verde, Esta-

do de Goiás.
Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto objetiva a
exploração agropecuária, de acordo com o Projeto aprovado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
Danilo Venturini
DECRETO N? 85.579, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza Dkura Fuiiwere, de nacionalidade japonesa, a adquirir im6vel rural.

,
O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o artigo 3?, § 3?, da Lei n? 5.709, de 7 de outubro de 1971, combinado com O artigo 7?, § 5?, do Decreto n? 74.965, de 26 de novembro de
1974,

DE C RETA:
Art. I? Fica Okura Fuiiwara, de nacionalidade japonesa, ja proprietária de 1.295,2445ha (um mil, duzentos e noventa e cinco hectares,
vinte e quatro ares e quarenta e cinco centiares) de terras, no município
de Andradína, Estado de São Paulo, autorizada a adquirir do Instituto
N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 3.000ha (três mil
hectares) de terras rurais, situadas no município de Senador José
Porfírio, Estado do Pará.
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Art. 2? A autorização de que trata o presente Decreto objetiva a
exploração agropecuária, de acordo com o Projeto aprovado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
Danilo Venturini

DECRETO N? 85.580, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inclusão de empregos
nas Categorias Funcionais do Grupo Processamento de Dados, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Paraná,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo DASP n? 25.870, de 1980,
DECRETA:
Art. I?

São incluídos, na forma do Anexo I, nas Categorias Fun-

cíonaís de Analista de Sistemas, Programador, Operador de Computa-

ção e Perfurador-Digitador, do Grupo Processamento de Dados, Código
LT-PRO-1600, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Paraná, os empregos cujos ocupantes se habilitaram em concurso público,
relacionados no anexo II deste Decreto.

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

Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 24.12.80.
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DECRETO N? 85.581, DE 25 DE DEZEMBRO DE 1980
Cria o Quadro Especial de Sargentos
do Corpo de Praças da Armada e o Quadro
Especial de Sargentos do Corpo de Fuzileiros Navais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Os Cabos pertencentes à Parcela Especial a que se referem o artigo 138 do Regulamento para o Corpo de Praças da Armada
(CPA) - aprovado pelo Decreto n? 74.072, de 15 de maio de 1974, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 76.514, de 24 de outubro de
1975 - e o artigo 119 do Regulamento para o Corpo de Praças do Corpo
de Fuzileiros Navais (CPCFN) - aprovado pelo Decreto n? 79.770, de 3
de junho de 1977 - poderão ser promovidos até a Graduação de 2? Sartento, passando a constituir, quando da promoção a 3? Sargento, respectivamente um Quadro Especial de Sargentos do Corpo de Praças da Armada e um quadro Especial de Sargentos do Corpo de Fuzileiros Navais, nos termos estabelecidos neste Decreto.
Art. 2? Serão promovidos a 3? Sargento os Cabos referidos no artigo l?que satisfizerem os seguintes requisitos:
I - No Corpo de Praças da Armada:
a) possuírem quinze (15) anos ou mais de efetivo serviço;
b) terem menos de vinte (20) pontos perdidos em comportamento;
c) terem nota igualou superior a quatro (4) em Aptidão para a Carreira;

d) não incidirem em quaisquer dos impedimentos de acesso de caráter temporário ou definitivo estabelecidos no Regulamento para o Cor-

po de Praças da Armada; e
e) hajam sido agraciados com a Medalha ..Mérito Marinheiro".
U - No Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais:
a) possuírem quinze (15) anos ou mais de efetivo serviço;
b) terem sido aprovados no último teste de aptidão física;
c) terem menos de vinte (20) pontos perdidos em comportamento;
d) terem nota igualou superior a quatro (4) em Aptidão para a Carreira;

e) não incidirem em quaisquer dos impedimentos de acesso de caráter temporário ou definitivo estabelecidos no Regulamento para o Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais;
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f) possuírem, pelo menos, dez (10) anos de tempo de serviço em tropa,unidade aérea ou navio;
g) hajam sido selecionados pela Comissão de Promoção de Praças
do Corpo de Fuzileiros Navais, de acordo com os quantitativos e critérios a serem estabelecidos em normas específicas pelo Comandante
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.
§ I? As Praças da Parcela Especial poderão candidatar-se à Escola de Formação de Sargentos da Marinha, enquanto não passem a integrar os Quadros Especiais de Sargentos.
§ 2? Os Cabos da Parcela Especial do CPA que não tenham sido
agraciados com a Medalha «Mérito Marinheiro» poderão ser promovidos a 3? SG, desde que propostos por Oficial-General a que estiverem
subordinados, à vista de seus destacados méritos morais e profissionais, a elas ficando reservado um percentual do total das vagas, contôrme estabelecido no parágrafo único do artigo 5? deste Decreto.
§ 3? A apreciação das propostas a que alude o parágrafo anterior
caberá ao DiretorlGeral do Pessoal da Marinha.
Art. 3? Serão promovidos a 2? Sg os 3?s Sg. que satisfizerem-os seguintes requisitos:
I - No Corpo de Praças da Armada:
a) possuírem, pelo menos, sete (7) anos na graduação de 3? Sg.;
b) terem menos de vinte (20) pontos perdidos em Comportamento;
c) terem nota igualou superior a quatro (4) em Aptidão para a Carreira;
d) possuírem habilitação em Estágio de Aplicação de Aperfeiçoamento ou de Subespecialização equivalente.
II - No Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais:
a) possuírem, pelo menos, sete (7) anos na graduação de 3?.Sg.:
b) terem menos de vinte (20) pontos perdidos em cpomportamento;
c) terem nota igualou superior a quatro (4) em Aptidão para a Carreira;
d) possuírem habilitação em Estágio ou Cursos determinados pelo
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais;
e) terem a sido aprovados no último teste de aptidão física.

Art. 4? Os efetivos dos Quadros Especiais de que trata este Decreto serão fixados pelo Ministro da Marinha, observados os efetivos
previstos em lei.
Art. 5? As promoções de CB a 3? SG e de 3? SG a 2? SG do Quadro Especial de Sargentos do Corpo de Praças da Armada e do Quadro
Especial de Sargentos do Corpo de Fuzileiros Navais serão efetivadas:
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I - a 3? SG, em vagas, em percentual a ser fixado pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, das destinadas a cursos de Formação de
Sargentos;
U - a 2? SG, em vagas, em percentual a ser fixado pelo DiretorGeral do Pessoal da Marinha, das destinadas aos quadros regulares de
Sargentos.
Parágrafo único Ao fixar as vagas para promoções de CB a 3? SG
e de 3? SG a 2? SG de que trata este artigo, o Diretorr..Geral do Pessoal
da Marinha estabelecerá também percentual dessas vagas, destinado aos
cabos que devam ser promovidos de conformidade com o disposto no §
2? do artigo 2? deste Decreto.
Art. 6? O Quadro Especial de Sargentos do Corpo de Praças da
Armada e o Quadro Especial de Sargentos do Corpo de Fuzileiros N avais terão extinção gradual, mediante licenciamento, transferência para
a Reserva Remunerada e Reforma, processados de acordo com as disposições do Estatuto dos Militares, dos Regulamentos para o Corpo de
Praças da Armada e para o Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros
Navais.
Art. 7? As disposições contidas neste Decreto não se aplicam às
praças que venham a se especializar em data posterior à sua publicação.
Art. 8? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
DECRETO N? 85.582, DE 25 DE DEZEMBRO DE 1980
Fixa os valores do Fator de Custos de
Atendimento Médico-Hospitalar do militar
e o Fator de Custos de Atendimento
Médico-Hospitalar do dependente do militar, das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribução que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O Fator de Custos de Atendimento Médico-Hospitalar por
militar das Forças Armadas é fixado em Cr$ 1.051,00 (hum mil e cín-
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qüenta e um cruzeiros), de acordo com o § 2? do artigo 24 do Decreto n?
73.787, de 11 de março de 1974.
Art. 2? O Fator de Custos de Atendimento Médico-Hospitalar por
dependente de militares das Forças singulares é fixado em Cr$364,00
(trezentos e sessenta e quatro cruzeiros), de acordo com o parágrafo
único do artigo 26 do Decreto n? 73.787, de 11 de março de 1974.
Art. 3? Fica revogado o Decreto n? 83.525, de 29 de maio de 1979.
Art. 4? O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 25 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Ferraz da Rocha
DECRETO N? 85.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispensa a licitação na elieneçeo de
terra devoluta da União, que menciona, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista os artigos
126, § 2?, letra b, e 143 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DE C RE TA:
Art. I?

Fica a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacio-

nal, por intermédio do Grupo Executivo das Terras do AraguaiaTocantins - GETAT, autorizada adispensar o processo de licitação na
alienação do lote rural abaixo mencionado:
Processo INCRA/PFI ARAGUATINS/GO N? 155/78, lote de

1.539,2216 ha, referente a Aldenor Barbosa de Carvalho, CPF n?
186775921/72.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Grupo Executivo das
Terras do Araguaia-Tocantins - GETAT.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
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DECRETO N? 85.584, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Eleva o capital do Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o

disposto no Decreto-lei n? 1.820, de 16 de dezembro de 1980,
DE CRETA:
Art. I? O capital do Serviço Federal de Processamento de Dados
- SERPRO fica elevado para Cr$ 3.200.000.000,00 (três bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), mediante a transferência e incorporação de
açõe-s preferenciais, ao portador, sem direito a voto, representativas de
participações da União em sociedades de economia mista, a efetivar-se
na forma do disposto nos §§ I? e 2? do art. I? do Decreto-lei n? 1.822, de
16 de dezembro de 1980.
Art. 2? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publ icação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 85.585, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Estabelece normas de execucãc orçamentária, define a programação financeira
para o exercício financeiro de 1981 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH da Constituição e tendo em vista O disposto nos artigos 17 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 e 9? da
Lei n? 6.867, de 3 de dezembro de 1980,
DE C RE TA:
CAPÍTULO I
Da Despesa Autorizada
Art. I? A despesa orçamentária à conta de recursos do Tesouro
Nacional, fixada para o exercício financeiro de 1981, não poderá exceder a Cr$ 1.888.500.000.000,00 (hum trilhão, oitocentos e oitenta e oito bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), conforme quadro I, anexo.
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Art. 2? Os Órgãos e Ministérios deverão abster-se da solicitação
de créditos adicionais para realização de despesas diversas daquelas
com «Pessoal e Encargos Sociais»,
§ I? Não se aplica o disposto neste artigo às solicitações de créditos que indiquem como fonte o cancelamento de dotações próprias.
§ 2? As dotações destinadas a despesas com "Pessoal e Encargos
Sociais» não poderão constítuír-se em fonte para compensação de créditos a "outras Despesas Correntes e de Capital».
Art. 3? A utilização da «Reserva de Contingência», como fonte para a abertura de créditos adicionais, mesmo para atendimento de despesas com «Pessoal e Encargos Sociais') só será efetivada após esgotadas
as possibilidades de cancelamento das dotações de «Outras Despesas
Correntes e de Capital».
Art. 4? As solicitações de Créditos adicionais dirigidas à Secretaria de Planejamanto da Presidência da República serão comunicadas,
pelos órgãos solicitantes, concomitantemente, à Comissão de Programação Financeira.

CAPÍTULO II
Da Programação de Desembolso
Art. 5? A Comissão de Programação Financeira, Órgão Central do
Sistema de Programação Financeira, estabelecerá a programação de desembolso com base em cronogramas propostos pelos Órgãos Setoriais
do Sistema, quando se tratar de despesas à conta de recursos disponíveis.
Parágrafo único Para efeito de Programação de desembolso,
entendem-se como recursos disponíveis aqueles determinados orçamentariamente pelas seguintes fontes:
I - fonte 00 - recursos ordinários; e
II - fonte 29 - recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Art. 6? Para efeito da Programação Financeira de Desembolso, a
disponibilidade orçamentária constitui-se em despesas com "Pessoal e
Encargos Sociais» e com «Outras Despesas Correntes e de Capital».
Parágrafo único A parcela de «Outras Despesas Correntes e de
Capital», será desdobrada, na forma do Quadro lI, anexo, em «Programada» e em despesa «A Programar.»
Art. 7? A despesa "A Programar», a que se refere o parágrafo
único do artigo anterior, é de montante fixo e inalterável, ficando vedado o seu comprometimento de acordo com o disposto no artigo 7? do
Decreto-lei n? 1.815, de 9 de dezembro de 1980.
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Parágrafo único A Comissão de Programação financeira, tendo
em vista o desempenho de Caixa poderá solicitar aos Órgãos Setoriais
o cronograma de desembolso para a parcela da despesa «A Programar.»
Art. 8? As unidades orçamentárias e administrativas, com base
nos cronogramas aprovados, poderão proceder ao empenho das despesas independentemente do saldo existente em suas contas bancárias.
Art. 9? Os Órgãos Setoriais do Sistema encaminharão até 20 (vinte) dias após a publicação deste Decreto, à Comissão de Programação
Financeira, os Cronogramas de desembolso discriminando os gastos a
serem realizados no Pais e no exterior, através do formulário SPF-A,
anexo.
§ I? Os cronogramas de desembolso deverão quantificar os gastos
mensais, guardando perfeita compatibilidade com a execução fisica dos
diversos projetos e atividades, referentes à despesa «Programada».
§ 2? Deverão ser apresentados cronogramas distintos para cada
uma das fontes de recursos disponíveis, definidas no parágrafo único do
artigo 5? deste Decreto.
Art. 10 Os cronogramas de desembolso, relativos a gastos no exterior, especificarão os valores em cruzeiros e em dólares, aqueles calculados com base no divisor médio de conversão fixado para o exercício
financeiro pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Repüblíca e pelo Ministério da Fazenda.
Art. 11 Quando da abertura de créditos adicionais, que impliquem
em variação dos valores contidos nos cronogramas aprovados, o Órgão
Setorial encaminhará à Comissão de Programação Financeira, a nova
quantificação mensal dos gastos, utilizando-se do fomulárío SPF-A.
Art. 12 A Comissão de Programação Financeira poderá ajustar os
cronogramas de desembolso ao efetivo fluxo de Caixa do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO III
Das Liberações de Cotas
Art. 13 A Comissão de Programação Financeira, após aprovar os
cronogramas de desembolso, procederá à liberação dos recursos, determinando a data de efetivação dos créditos nas contas bancárias dos órgãos setoriais.
Art. 14 As contas bancárias dos órgãos da Administração direta
serão encerradas pelos saldos que apresentarem em 31 de dezembro,
reabrindo-se-as com idênticos saldos, automaticamente, no início do
exercício financeiro seguinte.
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Art. 15 Os Órgãos setoriais ficam obrigados a informar à Comissão de Programação Financeira, através do formulário SPF-B, anexo,
até 20 (vinte) dias após o encerramento do exercicio, o valor do saldo de
suas contas bancárias 'no último dia útil de 1980, apurado no País e no
exterior.
§ 1~ Será considerado como antecipação de cota o montante apu-

rado na forma do formulário SPF-B, anexo.
§ 2~ Caso o valor considerado como antecipação de cota seja insuficiente para suprir o primeiro mês do exercício, os Órgãos setoriais solicitarão à Comissão de Programação Financeira, os recursos indispensáveis à complementação das necessidades financeiras.
CAPÍTULO IV
Dos Restos a Pagar
Art. 16 A solicitação de recursos financeiros para atendimento de
Restos a Pagar, será feita à Comissão de Programação Financeira atra-

vés do formulário SPF-C, para o Pais e o exterior.
Parágrafo único A Comissão de Programação Financeira, sem
prejuízo das demais normas estabelecidas pelo presente Decreto, fará a
liberação desses recursos tendo em vista, a indicação dos valores inscri-

tos, a disponibilidade de Caixa do Tesouro Nacional, como também da
efetiva utilização dos recursos anteriormente liberados.

CAPÍTULO V
Das Contas e dos Saldos
Art. 17 Os Órgãos da Administração Pública Federal, quando da
abertura de contas no Banco do Brasil SI A e na Caixa Econômica Federal, deverão observar, rigorosamente, a procedência dos recursos para que sejam alocados no grupamento contábil específico.

Parágrafo único Para a efetivação da abertura de Conta, faz-se
necessária a apresentação do documento comprobatório da delegação
ou subdelegação de competência, indicando, também, a subordinação
ou vinculação do órgão dentro da estrutura organizacional da
Administração Pública Federal.
Art. 18 O saldo das contas originados das liberações de cotas, ou
provenientes de recursos vinculados, para efeito de apuração das contas globais, será considerado como incorporado à conta doTesouro N acional até que o beneficiário final o utilize em seus pagamentos.
§ 1~ As contas originadas de liberação de cotas, repasses e subrepasses ou transferências de recursos disponíveis a Órgãos da Admí-
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nistração Indireta, deverão, obrigatoriamente, figurar no grupamento
contábil «Cotas de Despesas, Decreto-lei n? 1.205/72" no Agente F'inanceíro.
§ 2? As contas originadas de recursos vinculados deverão, obrigatoriamente, figurar em grupamento contábil especifico, no Agente F'inanceíro.
Art. 19 Os saldos das contas que os Órgãos mantenham no Pais
deverão ser informados à Comissão de Programação Financeira, semanalmente, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, assim
como a posição final de cada mês.
Parágrafo único O Banco do Brasil cumprirá O estabelecido neste
artigo também para as contas mantidas no exterior.
Art. 20 O saldo consolidado das contas que cada Órgão mantenha
no Banco do Brasil SI A. e na Caixa Econômica Federal, incluindo os
recursos de destaques e de transferências a qualquer título, não deverá
ultrapassar a 10% (dez por cento) da liberação da cota efetuada no mês
imediatamente anterior.
Parágrafo único Na inobservância do presente artigo, a Comissão
de Programação Financeira atuará no sentido de reduzir o excedente
verificado.
Art. 21 As transferências para atendimento de convênios, contratos e ajustes, com recursos orçamentários, serão efetivadas de acordo
com as necessidades mensais e na forma prescrita em cronograma de
desembolso encamihado ao Órgão fornecedor dos recursos, ficando os
referidos recursos, obrigatoriamente, depositados nas contas do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO VI
Dos Recursos para o Exterior
Art. 22 As transferências de recursos para atender compromissos
dos órgãos da Administração Direta no exterior serão autorizadas, exclusivamente, pela Comissão de Programação Financeira, nos termos
da legislação vigente.
Art. 23 Com base nos cronogramas de desembolso, a Comissão de
Programação Financeira, no ato da liberação de cotas, aprovisionará
junto ao Banco do Brasil SI A. os recursos necessários ao atendimento
dos compromissos em moeda estrangeira, para transferência à sua
Agência em Nova Iorque.
Parágrafo único Os recursos Orçamentários remetidos ao exterior
deverão, obrigatoriamente, figurar nas contas do Tesouro Nacional, no
Banco do Brasil SI A., na forma prescrita no artigo 18.
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Art. 24 É vedado o retorno de recursos remetidos ao exterior e o
saldo verificado, ao final do exercício, será considerado como antecipação de cota para realização do orçamento seguinte, na forma do formulário SPF-B.
Parágrafo único Em caso de variação cambial interna, o reajustamento do equivalente em cruzeiros será informado de modo que o quantitativo de moeda estrangeira possa ter seu valor em moeda nacional
contabilizado ao câmbio vigente.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Diversas
Art. 25 O aumento de capital das empresas públicas e sociedades de
economia mista, com recursos do Tesouro NacionaI, só será permitido
quando da existência de dotação especifica para esse fim no Orçamento
Geral da União.
Art. 26 O Banco do Brasil debitará aos respectivos beneficiários as
despesas bancárias incidentes sobre as receitas vinculadas.
Art. 27 Para cumprimento do disposto no artigo 5~ e seu parágrafo
único, deste Decreto, não serão distribuídos pelo Banco do Brasil SI A. os
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - fonte 29 - permanecendo à conta da Receita da União, até que a Comissão de Programação
Financeira os libere.
Art. 28 Os recursos orçamentários provenientes de operações de
créditos contratadas por Órgãos da Administração Direta, deverão transitar pelas contas de Receita e Despesa do Tesouro Nacionai.
Parágrafo único Para a observância do estabelecido no caput deste
artigo os Órgãos beneficiários desses recursos deverão adotar as providências necessárias, junto à Comissão de Programação Financeira e ao
Banco do Brasil SI A.
Art. 29 As contas de depósitos com recursos orçamentários, que
permanecerem inativos por mais de 180 (cento e oitenta) dias, serão encerradas e terão seus saldos reapropríados em favor da conta do Órgão Setorial de programação financeira que estiverem subordinadas.
Parágrafo único Para cumprimento deste artigo, o Banco do Brasil
SI A. e a Caixa Econômica Federal tomarão as medidas necessárias,
prestando as devidas informações ao Órgão Setorial.
Art. 30 Os recursos financeiros necessários à execução dos Programas Especiais (PIN e PROTERRA), serão solicitados pelo Banco Central
do Brasil aos respectivos agentes financeiros por determinação exclusiva
da Comissão de Programação Financeira.
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Art. 31 Fica a Comissão de Programação financeira autorizada a definir as medidas e baixar as normas necessárias ao aprimoramento dos
mecanismos de acompanhamento da execução de Caixa do Tesouro Nacional.
Art. 32. Este Decreto entrará em vigor a partir de 1? de janeiro de
1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 29 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os quadros mencionados nos presentes decretos, estão publicados no D.a. de 30/12/80
e de 31/12/80.

DECRETO N? 85.586, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução da Emenda Constitucional n? 10,
promulgada pela Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, de acordo com o § 2? do artigo
11 da Constituição, tendo em vista o acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Representação n? 1.027·9 (Estado de São
Paulo) e atendendo ao Oficio n? 95/80·P/MC, de 22 de dezembro dê
1980, da Presidência do mesmo Tribunal.
DE C RE TA:
Art. I? Fica suspensa, por inconstitucionalidade a execução da
Emenda Constitucional n? 10, de 30 de agosto de 1979, promulgada pela
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, em 29 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 85.587, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Regulamento para o Corpo
de Oiicieie da Reserva do Exército (R/68
- RCORE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item III do Art. 81 da Constituição e de acordo com o disposto no Art. 2? e 3? da Lei n? 6.391, de 9 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento para o Corpo de Oficiais da
Reserva do Exército (R/68 - RCOREl, que com este baixa.
Art. 2? Ficam revogados os Decretos números 41.475, de 8 de maio
de 1957; 42.523, de 29 de outubro de 1957; 44.572, de 25 de setembro de
1958; 96, de 31 de outubro de 1961; 52.209, de 2 de julho de 1963; 53.762,
de 19 de março de 1964, 55.307, de 30 de dezembro de 1964; 57.479, de 24
de dezembro de 1965; 57.491, de 27 de dezembro de 1965; 60.272, de 24 de
fevereiro de 1967; 62.217, de 2 de fevereiro de 1968; 68.070, de 15 de janeiro de 1971; 70.726, de 19 de junho de 1972; 78.913, de 7 de dezembro
de 1976, e demais disposições em contrário.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 29 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva

o Regulamento mencionado no

presente Decreto está publicado no D.O. de 31.12.80

DECRETO N? 85.588, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento de potência da Sociedade Pedritense de Rádio Ltde., na cio
dade de Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «an. da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 202.124179,
DE CRE TA:
Art. I? Fica a Sociedade Pedritense de Rádio Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a aumentar, nos termos
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do artigo 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, a potência de sua estação, -passando, em conseqüência. à condição de concessionária. ~';~'lo
restante do prazo estabelecido na Portaria MC n~ 1150, de 6 de outubro
de 1976, publicada no Diário Oficial da União do dia 14 subseqiiente.
Parágrafo único. As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas que acompanharam a mencionada Portaria MC
n~ 1150/76.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos

DECRETO

N~

85.589 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação o imóvel rural âeoomiDado «Fazenda Cachoeira", situado no Mu·
nicípio de Chapecó, Estado de Santa Catarina, compreendido na área prioritária de
reforma agrária, de que trata o Decreto n~
69.411. de 22 de outubro de 1971, ampliada
pelos Decretos n?s. 78.422, de 15 de setembro de 1976. e 84.969, de 28 de julho de
1980.

O PRESIDENTE
conferem os arts. 81,
termos dos arts. 18 e
do Decreto-lei n~ 554,

DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
item lII, e 161, §§ 2~ e 4~, daConstituição, e nos
20 da Lei n~ 4.504, de 3Q de novembro de 1964, e
de 25 de abril de 1969.
DE CRE TA:

Art. 1~ É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens I e V, da Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Fazenda Cachoeira » , com a área aproximada de 3.430 ha situado no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: Parte-se do M-10q, cravado na margem esquerda do Arroio Carneiro e à beira de uma sanga que deságua neste mesmo arr-oio,
dividindo terras com a Fazenda Goio-En; segue-se por uma linha reta e
seca, rumo 17°00' SO e uma distância aproximada de 915m, até encon-
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trar O M-10l; do M-10l, ao M-102, com rumo de 71° 15' SE e uma distância aproximada de 3S0m; do M-102 ao M-103, com rumo de S7° 15'
SE e uma distância aproximada de 250m; do M-103 ao M-104, com rumo
de 3s000' SE e uma distância aproximada de 150m; do M-104 ao M-105,
com rumo de 14° 45' SE e uma distância aproximada de 670m; do M-105
ao M-106, com rumo de 3SO OO'SE e uma distância aproximada de 5S5m;
do M-106 ao M-107, com rumo de 14° 30' SE e uma distância aproximada de 740m; do M-107 ao M-10S, com rumo de 35° 00' SO e uma distância aproximada de 415m; do M-10S ao M-109, com rumo de 9° 30' SO e
uma distância aproximada de 920m; do M-109 ao M-llO, com rumo de
04° 15' SE e uma distância aproximada de 3S0m; do M-110 ao M-ll1,
com rumo de 14° 00' SE e uma distância aproximada de 3S0m; do M-ll1
ao M.1l2, com rumo de 30° 00' SO e uma distância aproximada de
360m; do M-1l2 ao M-1l3, com rumo de 03° 15' SO e uma distância
aproximada de 240m; do M-1l3 ao M-1l4, com rumo de 31° 15' SO e
uma distância aproximada de 410m; do M-1l4 ao M·1l5m com rumo de
Oso 30' SO e uma distância aproximada de 320m; do M-1l5 ao M-1l6,
com rumo de 00° 00' SE uma distância aproximada de 390m; do M-1l6
segue-se por uma linha reta e seca, com rumo de 24° OO'SO e uma distância aproximada de 160m, encontrando-se o M-1l7, cravado na margem direita de uma sanga sem nome e que desagua no Rio Uruguai.
Deste marco, segue-se a sanga abaixo, dividindo terras com a Fazenda
Goio-En, numa distância aproximada de 150m, até encontrar o M-llS,
cravado na margem direita da sanga e à direita do Rio Uruguai. Deste
marco, segue-se o Rio Uruguai abaixo, dividindo terras com o Estado
do Rio Grande do Sul, numa distância aproximada de 17.400m, até encontrar a barra do Arroio Carneiro com o Rio Uruguai. Da barra do
Arroio Carneiro com o Rio Uruguai, segue-se o Arroio Carneiro acima,
dividindo terras tituladas pelo Estado, com as Fazendas Barro Preto e
Herval, numa distância aproximada de 9.200m, até encontrar o M-lOO,
ponto de partida da descrição deste perímetro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto: ai os imóveis classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do art. 2? do Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de
1969; b) as benfeitorias, os semoventes, as máquinas e os implementos
agrícolas, pertencentes aos ocupantes da área referida no artigo anterior, inclusive a terceiros.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel de que
trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n? 554, de 25
de abril de 1969.
Art. 4? É ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
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Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, no parágrafo umco do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e na Lei n? 6.634, de 2 de maio
de 1979.
Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
DECRETO N? 85.590, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede â COMPANHIA SIDERLrR·
GICA PAULISTA - COSIPA, eutorizsção para proceder a aumento do seu capital
social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
DE C RE TA:
Art. I? Fica a COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIP A autorizada a promover a elevação do seu capital social de Cr$
17.693.714.446,80 (dezessete bilhões seiscentos e noventa e três milhões,
setecentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis cruzeiros e oitenta centavos) para Cr$ 33.460.549.500,00 (trinta e três bilhões, quatrocentos e sessenta milhões, quinhentos e quarenta -e nove mil e quinhentos cruzeiros), mediante aproveitamento de reserva decorrente do incentivo fiscal de que trata o Decreto n? 1.549, de 18 de abril de 1977, e
subscrição de novas ações em dinheiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
DECRETO N? 85.591, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede à Companhia Siderúrgica de
Mogi das Cruzes - COSIM, autorização
para proceder e aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica a Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes - COSIM, autorizada a promover a elevação do seu capital social de Cr$
441.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões de cruzeiros), para até Cr$ 829.500.000,00 (oitocentos e vinte e nove milhões e quinhentos
mil cruzeiros), mediante aproveitamento de reserva decorrente do incentivo fiscal de que trata o Decreto-lei n? 1.547, de 18 de abril de 1977,
e subscrição de novas ações em dinheiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna

DECRETO N? 85.592, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede à Aços Finos Piratini S/A,
autorização para proceder a aumento do
seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Aços Finos Piratini SI A autorizada a promover a
elevação do seu capital social de Cr$ 3.057.719.474,00 (três bilhões, cinqüenta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro cruzeiros), para até Cr$ 3.812.580.474,00 (três bilhões, oitocentos e doze milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta
e quatro cruzeiros), mediante subscrição de novas ações em dinheiro.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camílo Penna
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DECRETO N? 85.593, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede à Aço Minas Gerais SIA
AÇOMINAS, autorização para proceder a
aumento do seu capital autorizado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Aço Minas Gerais S/A - AÇOMINAS, autorizada
a promover a elevação do seu capital autorizado de Cr$
14.437.160.612,00 (quatorze bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões,
cento e sessenta mil e seiscentos e doze cruzeiros) para Crs
21.250.000.000,00 (vinte e um bilhões e duzentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros) .
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
DECRETO N? 85.594, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede à Usina Siderúrgica da Bahia
SiA - USIBA, autorização para proceder
a aumento do seu capital autorizado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I?

Fica a Usina Siderúrgica da Bahia S/A - USIBA, autorielevação do seu capital autorizado de Cr$
4.415.670.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e quinze milhões e seiscentos e setenta mil cruzeiros) para Crs 5.104.225.754,00 (cinco bilhões, cento e quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinqüenta
zada a promover a

e quatro cruzeiros).

Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
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85.595, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede à Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, autorização para proceder o
aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,

DE C RE TA:
Art. 1~ Fica a Compahia Siderúrgica Nacional - CSN, autorizada
a promover a elevação do seu capital social de Crs 22.005.095.346,00
(vinte e dois bilhões, cinco milhões, noventa e cinco mil, trezentos e
quarenta e seis cruzeiros), para até Cr$ 42.880.095.346,00 (quarenta e
dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões, noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e seis cruzeiros), mediante aproveitamento de reserva
decorrente do incentivo fiscal de que trata o Decreto-lei n~ 1 .547, de
18 de abril de 1977, e subscrição de uovas ações em dinheiro.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980: 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna

DECRETO

N~

85.596, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Retifica enquadramento de servidora
da Universidade Federal de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, em cumprimento da decisão
judicial, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 29.178, de 1980,
do Departamento Administrativo do Serviço Público,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal
anexas ao Decreto n~ 60.938, de 4 de julho de 1967, que dispôs sobre o
antigo Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal de Minas Ge-
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rais, para efeito de ser excluido 1 (um) cargo de Professor Assistente,
código EC-503.20, ocupado por Nívia Nohmi, e de ser incluído 1 (um)
cargo de Professor Adjunto, código EC-502.22, e nele considerar enquadrada, a partir de I? de janeiro de 1966, a mencionada servidora.

Art. 2? Na execução deste Decreto aplicam-Soe, no que couber, as
disposições do Decreto n? 60.938, de 4 de julho de 1967.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig
DECRETO N? 85.597, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre 8 inclusão de empregos
em categorias funcionais do Grupo Outras
Atividades de Nivel Superior, da Tabela
Permanente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(antigo INPS), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do
Processo DASP n? 30.223, de 1980,
DE C RE T.A:
Art. I? São incluídos, na forma do Anexo I, nas categorias funcionaís de Médico e Farmacêutico, do Grupo Outras Atividades de Nível
Superior, código LT-NS-900, da Tabela Permanente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Prevídência Social, antigo INPS, os empregos a serem providos por pessoal que se encontrava em exercício no
referido Instituto em 32 de outubro de 1974, e que se habilitou em processo seletivo próprio, conforme relação nominal constante do Anexo H
deste Decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (antigo INPS), submeterá à assinatura da
autoridade competente os atos de provimento decorrentes da aplicação
deste Decreto.
Art. 3? A partir da data da publicação dos respectivos atos de
provimento, cessará, automaticamente, o pagamento aos ocupantes dos
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empregos abrangidos por este Decreto, de quaisquer retribuições que,
porventura, venham percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvado, apenas, o salário-família.
Art. 4~ Os efeitos financeiros deste Decreto vigoram a partir da
data de exercício, de cada concorrente habilitado, no emprego em que
for provido, na forma do artigo 3?, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (antigoINPS).
Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares

DECRETO N? 85.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre os ocupantes de cargos e
empregos de Cozinheiros enquadrados na
Classe A da Categoria Funcional de Auxi·
liar Operacional de Serviços Diversos, C6digo NM·l006, do Grupo Outras Atividades
de Nível Médio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que' lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 7~ da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Os atuais servidores enquadrados, com base no artigo 5?
inciso VI, do Decreto n? 72.950, de 17 de outubro de 1973, na classe A
da Categoria Funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,
Código NM·1006, área de cozinha, e que nela permaneçam, ficam posicionados na referência inicial da classe B daquela Categoria Funcional.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
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DECRETO N? 85.599, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede a Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. - ELETROSUL, autorização
para proceder ao aumento do seu Capital
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Centrais Elétricas Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL, a aumentar o seu Capital Social de Crs 14.085.746.000,00
(quatorze bilhões, oitenta e cinco milhões e setecentos e quarenta e seis

mil cruzeiros) para Cr$ 14.431.843.000,00 (quatorze bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões e oitrocentos e quarenta e três mil cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.600, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a composição da Categoria Direção Superior, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores, da Tabela
Permanente do Ministério da Educação e
Cultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribnição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, alterado pelo Decreto n? 83.844, de
14 de agosto de 1979, e o que consta do Processo DASP n? 8.965, de
1980,
DE C RE TA:
Art. I? São criadas e reclassificadas, bem como alteradas denominações e, ainda, transformadas funções do Grupo DAI em funções de
confiança, na forma do Anexo I deste Decreto, para composição da Categoria Direção Superior, código LT-DAS-I0l, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-I00, da Tabela Permanente
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2? O provimento das funções de confiança compreendidas no
Anexo I e classificadas nos níveis 4, 3 e 1 far-sa-a na forma do item II
do Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, alterado pelo Decreto n?
83.844, de 14 de agosto de 1979.
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Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig

o anexo mencionado no presente Decreto está publicado no

D.O. de 31.12.80

DECRETO N? 85.601, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Intermediárias e Assistência
Intermediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no
artigo I? da Lei n? 6.006, de 19 de dezembro de 1973, no Decreto n?
72.912, de 10 de outubro de 1973, no Decreto n? 77.629, de 18 de maio de
1976, e o que consta do Processo DASP n? 10.057, de 1980,
DE CR E TA:
Art. I? São criadas, reclassificadas e transformadas funções,
bem assim alterada a correlação de categorias funcionais, na forma do
Anexo I deste Decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária, código: DAI-lU, e Assistência Intermediária, código: DAIU2, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código: DAI-UO,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assistente, de que
trata este Decreto, é a descrita no anexo lI.
Art. 3? As despesas resultantes da execução deste Decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. de 31.12.80.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

382

DECRETO

N~

85.602, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública as inetituiçõee que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no USO da atribuição que lhe
confere o artigo 81. item IH, da Constituição.
DE C RE TA:
Art. 1~ São declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo
1~ da Lei 91. de 28 de agosto de 1935. combinado com o artigo 1~ do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
AÇAo SOCIAL SANTO ANTONIO. com sede em Araçuaí, Estado
de Minas Gerais (Processo n~ MJ 12.013/80);
ASSIST~NCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA. com sede em Rio
Piracicaba, Estado de Minas Gerais ( Processo n~ MJ 53.805175);
ASSOCIAÇAO BAMERINDUS, com sede em Curitiba. Estado do
Paraná, (Processo n~ MJ 15.415180):
ASSOCIAÇAO IRMAS FRANCISCANAS DE CRAVINHOS, com
sede em Cravinhos, Estado de São Paulo (Processo n~ MJ 6.491/80).
ASSOCIAÇAo PRUDENTINA DE EDUCAÇAo E CULTURA APEC, com sede em Presidente Prudente, Estado de São Paulo (Processo n~ MJ 31.839/80);
ASSOCIAÇAO DO ROUPEIRO DE SANTA RITA DE CASSIA.
com sede em Maringá, Estado do Paraná (Processo n~ MJ 20.567/80);
CENTRO SOCIAL DOS COELHOS, com sede em Recife, Estado
de Pernambuco (Processo n~ MJ 30.409/80);
CIDADE DA FRATERNIDADE. com sede em Brasília. Distrito
Federal (Processo n? MJ 23.429/80);
FUNDAÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA, com sede em
Aparecida, Estado de São Paulo (Processo n? MJ 14.891/80);
HOSPITAL SAO JOSÉ DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE
PAULO. com sede em Ituiutaba, Estado de Minas Gerais (Processo n?
MJ 18.513/80),
INSTITUIÇAO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO, com sede em Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul (processo n? MJ
38.065/80);

INSTITUTO DAS APÚSTOLAS DO SAGRADO CORAÇAo DE
JESUS. com sede em Curitiba, Estado do Paraná. (Processo n~ MJ
30.093/80);

INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUÇAÇAO DE SURDOS «ILES". com sede em Londrina, Estado do Paraná, (Processo n? MJ
18.689/80);
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INSTITUTO SOCIAL DE MENORES, com sede em São João de
Merití, Estado do Rio de Janeiro (Processo n? MJ 26.915/80);
MISSÃO EVANGELICA CAIUÁ, com sede em Dourados, Estado
do Mato Grosso do Sul (Processo n? MJ 23.891/80);
RECANTO DA JUVENTUDE BRANCA FERNANDES, com sede
em Maringá, Estado do Paraná (Processo n? MJ 20.563/80);
REENCONTRO - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS, com
sede em Niteroí, Estado do Rio de Janeiro (Processo n? MJ 33.053/80);
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 85.603, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Estatuto da Fundação Petrónio Portella; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. I? da Lei n? 6.860 de 24 de novembro de 1980,
DECRETA;
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Fundação Petrônio Portella,
anexo a este Decreto.
Art. 2? Fica o Ministérío da Justiça autorizado a transferir à Fundação Petrônio Portella o acervo da Secretaria de Documentação e Informática de sua Secretaria-Geral e os bens e direitos do Centro de
Processamento de Dados do Departamento de Polícia Federal.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o Estatuto mencionado no presente Decreto está publicado no D.a.

de 31.12.80.

DECRETO N? 85.604, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do capital da Rede
Ferroviária Federal SIA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da Rede Ferroviária Federal S/A. - REFFSA, de Cr$ 118.383.038,662,00 (cento e
dezoito bilhões trezentos e oitenta e três milhões, trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois cruzeiros) para Cr$ 136.232.352.834,00 (cento e
trinta e seis bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro cruzeiros).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende

DECRETO N? 85.605, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o aumento do capital da COPERBO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE BORRACHA SINTÉTICA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constrtuição,
DE C RE TA:

Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da COPERBO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE BORRACHA SINTETICA,
empresa controlada pela PETROBRÁS QUÍMICA S/A. - PETROQUISA, de Cr$ 749.049.073,00 (setecentos e quarenta e nove milhões,
quarenta e nove mil e setenta e três cruzeiros) para Cr$ 809.959.329,00
(oitocentos e nove milhões, novecentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros), mediante a incorporação de reserva.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 85.606, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Concede a TELECOMUNICAÇOES
DO PIAUi S/A. - TELEPISA, empresa
controlada da TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S/A. - TELEBRAs, sutorizeçéo para promover o aumento do seu cepital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUÍ S/A. - TELEPISA, empresa controlada da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS
S/A. - TELE BRÁS, autorizada a promover a elevação do seu capital
social de Cr$ 945.909.701,25 (novecentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e nove mil, setecentos e um cruzeiros e vinte e cinto centavos)
para Cr$ 951.220.448,40 (novecentos e cinqüenta e um milhões, duzentos
e vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta centavos).
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

I - DECRETO RESERVADO

DECRETO N? 11 - RESERVADO, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1980
Acrescenta dispositivo 80 Decreto n~ 07
- Reservado, de 2 de outubro de 1979, que
dispõe sobre o exerctcio de cargo de Chefe
de Agências do Serviço N aciona} de
Informações.

APENSO
N o «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao
qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anterio-

res.

DECRETO

N~

85.207, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação. área de terra necessária
à implantação da Estação Transformadora
de Distribuição Cotia da LIGHT - Servi·
ços de Eletricidade S.A., no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, e
no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n~ 700.569/80,
DE C RE TA:
Art. 1~ Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
2.974,20 m2 (dois mil, novecentos e setenta e quatro metros quadrados e
vinte decímetros quadrados), necessária à implantação da Estação
Transformadora de Distribuição Cotia, no Município de Cotia; Estado
de São Paulo.
Art. 2?

A área de terra, referida no artigo anterior, compreende

aquela constante da planta de situação n~ 79.052, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n~
700.569/80 e assim descrita:
- tem início no ponto de interseção entre O alinhamento norte da
rua Belo Horizonte com a linha de divisa entre a área descrita e a propriedade de João Nelson de Melin; deste ponto segue pelo alinhamento
norte da rua Belo Horizonte, com o rumo magnético S 72°33'15" W, na
distância de 42,13 metros; daí deflete à direita e segue em curva na distância de 10,58 metros; daí segue pelo alinhamento leste da rua Boa
Vista com o rumo N 07'08'55" E, na distância de 66,38 metros; deste
ponto deflete à direita e segue com o rumo S 83'OO'34"E, na distância
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de 34,35 metros e a seguir com o rumo S 81°47'36"E, na distância de
12,68 metros, nestes dois rumos confrontando com propriedade de Otto
J. W. Neumann; deflete à direita e segue com o rumo S 08°09'53" W, na
distância de 53,72 metros, confrontando com propriedade de João Nelson de Melin até o ponto de inicio desta descrição.
Art. 3~ Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legislação vigente. com os recursos próprios.
Parágrafo único
N os termos do artigo 15 do Decreto-lei n~ 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins de imissão na posse das áreas de
terra abrangidas por este Decreto.
Art. 4~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 29 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

85.208, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pú"blica, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa variável de terra destinada à passagem de linha de transmissão da LIGHT Serviços de Eletricidade S.A., no Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 151, letra "c", do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n~ 700.569/80,
DE C RE TA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 8,00 (oito) a 13,00 (treze) metros de largura, tendo como eixo
a linha de transmissão, sm 138 kV, a ser astabelecida entre a torre 52·A
do ramal ETD Itapecerica 1-2 e a ETD Cotia, nos Municípios de Embu
e Cotía, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n?
410.849 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
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Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Processo MME n~ 700.569/80.
Art. 2~ Fica autorizada a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da LIG HT - Serviços de Eletricidade S.A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4~ A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO

N~

85.209, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à ampliação da subestação de Laranjeiras,
da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no artigo 151, letra "b", do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MME n? 703.276179,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, no total de 1.599,45
m2 (um mil, quinhentos e noventa e nove metros quadrados e quarenta
e cinco decímetros quadrados), necessária à ampliação da subestação
de Laranjeiras, no Município de 'I'aquaritinga, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra referida no artigo anterior compreende
aquela constante da planta de situação n? BX-SK-54.882 - Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo MME n? 703.276/79, e assim descrita:
- tem início no marco n? 1 cravado na cerca da estrada de rodagem municipal Taquaritinga - Jaboticabal, onde faz divisa também
com o terreno da subestação Laranjeiras, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL; deste marco, segue com o rumo
e distãncia SW 30'10' - 15,00 m (quinze metros), margeando a referida
estrada de rodagem municipal Taquaritinga - J aboticabal até o marco
n? 2; neste ponto deflete à direita, formando ângulo interno de 90'00', e
segue com o rumo e distância NW 59'50' - 107,83 m (cento e sete metros e oitenta e três centímetros), margeando as terras da desaproprianda até o marco n? 3; neste ponto deflete à direita, formando ângulo interno de 88'30', e segue com o rumo e distância NE 31'40' - 6,04 (seis
metros e quatro centímetros), margeando as terras de José Mirabelli
até o marco n? 4; neste ponto deflete à direita, formando ângulo interno
de 168'00', e segue com o rumo e distância NE 42'42' - 10,23 m (dez
metros e vinte e três centímetros), margeando, ainda, as terras de José
Mirabelli, onde faz divisa também com o terreno da subestação Laranjeiras, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz; neste
ponto deflete à direita, formando ângulo interno de 102'32', e segue
com o rumo e distância SE 59'50' - 105,43 m (cento e cinco metros e
quarenta e três centímetros), confrontando com O terreno da subestação
Laranjeiras, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL até o marco n? 1, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a desapropriação da referida área de terra, na forma
da legislação vigente. 'com os recursos próprios.
Parágrafo único Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no
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processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de
terra abrangida por este Decreto.
Art. 4? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 85.210, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Altera o Decreto n? 84.832, de 24 de junho de 1980, que dispensa a licitação para
alienação de glebas destinadas ao reassentamento de colonos localizados na Reserva
Indígena de Parabubure, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra b, 143 e 195 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DE CRE TA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n? 84.832, de 24 de junho de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2~ A alienação de que trata o artigo anterior será
feita às pessoas constantes das relações anexas, com a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço de terra nua, de
acordo com os valores estabelecidos pelo ·INCRA.
Parágrafo único Quando a área for superior a 3.000 ha, a
alienação somente será efetuada após prévia aprovação do Senado Federal, de conformidade com o parágrafo único do artigo
171 da Constituição».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
Mário Andreazza
A relação mencionada no presente Decreto está publicada no D.O. de I?.10.80.

396

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 85.211, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Altera a escolaridade para ingresso na
Categoria Funcional de Agente Administrativo, do Grupo-Serviços Auxílieres.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DE C RE TA:
Art. I? No concurso público para ingresso na Categoria Funcional de Agente Administrativo do Grupo-Serviços Auxiliares, código
SA·800 ou LT-SA·800, será exigida a escolaridade do 2? grau de ensino.
Parágrafo único O disposto neste artigo não se aplica aos candidatas habilitados em concurso anterior ao presente Decreto.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 29 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
DECRETO N? 85.212, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Cassa a concessão outorgada à Rádio
Televisão Brasil Oeste Ltda., para estabelecer, na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul, uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, nos termos do artigo 60, letra «b», da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada pelo artigo 3? do
Decreto-lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que
consta o Processo n? 20.436174,
DE C RETA:
Art. I? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
75.423, de 26 de fevereiro de 1975, publicado no Diário Oficial da União
do dia 27 subseqüente, à Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda., para estabelecer, na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, uma es-
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tação de radiodifusão sonora em onda tropical, nos termos do artigo 64,
letra «f», da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de ·1962, com a redação do
Decreto-lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, por descumprimento ao
disposto no artigo 36 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 85.213, DE 29 DE SETEMBRO DE 1980
Outorga conceesõo à Neeeeu-Eâitore,
Rádio e Televisão Ltde., para estabelecer
uma eeteçõo de redioditueâo de sons e imegens (televisão), na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra «a», da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n? 9.941/78 (Edital n? 07180),

DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à Nassau-Editora, Rádio e Televisão Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
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Art. 2':' Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
As cláusulas mencionadas no presente Decreto estão publicadas no D.O. de I? .10.80.

DECRETO N? 85.214, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Dispensa a licitação na alienação de

terras devolutas da União, que menciona, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra b , e 143 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? Fica a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, por intermédio do Grupo Executivo das Terras do AraguaiaTocantins - GETAT, autorizada a dispensar o processo de licitação na
alienação dos lotes rurais abaixo mencionados:
I - Processo INCRA-PFA n? 1.038175, lote de 656,5733 ha, referente a Jovelino Eloi de Oliveira, CPF n? 025234851-68.
H - Processo INCRA-PFA n? 1.108175, lote de 619,1569 ha, referente a Pedro Aires de Souza, CPF n? 035930101.
IH - Processo INCRA-PFA n? 150178, lote de 1.569,4879 ha, referente a Everardo Milhomens de Azevedo (CR/1?/MEx n? 200616/A}.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de título definitivo de domínio, pelo preço da terra
nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo Grupo Executivo das
Terras do Araguaia-Tocantins - GETAT.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
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DECRETO N? 85.215, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Dispensa de licitação na alienação de
terras públicas que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista os arts.
126, § 2?, letra b, e 143 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DE CRE TA:
Art. 1? Fica a Secretaria Geral do Conselho de Segurança N acional, por intermédio do Grupo Executivo das Terras do AraguaiaTocantins - GETAT, autorizada a dispensar o processo de licitação
na alienação dos lotes rurais abaixo mencionados:
I - Processo INCRA-CR-04-GO n? 1.264175, lote com 1.001,0843
ha, de interesse de Eduardo Mariano da Silva, CPF 025255691.
H - Processo INCRA-CR-04-GO n? 1.478175, lote com 1.177,7457
ha, de interesse de Orlando de Castro, CPF n? 028249066-34.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante contrato de concessão de terras públicas, na forma preconizada
na Exposição de Motivos n? 005, de 28 de junho de 1976.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua puhlíçação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
DECRETO N? 85.216, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Orçamento da União, em favor de diversos Oresos, o crédito suplementar no valor de
401.702.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

c-s

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I?

Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos

Órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 401.702.000,00 (quatro-
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centos e um milhões, setecentos e dois mil cruzeiros). para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? E ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 2.10.80.

DECRETO N? 85.217, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, em favor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, o crédito suo
plementar no valor de Cr$ 65.325.000,00,
para reforço de doteçõee consignadas no
vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,

DE CRE TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 65.325.000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no anexo 11 deste Decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 2.10.80.

DECRETO

N~

85.218, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
6.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE CR E TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Crê
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária indicada no anexo U deste Decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados noD.O. de 2.10.80.

402

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 85.219, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
167.781,000,00 para reforço de dotações consígnadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7? da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
DE C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público e ao subanexo Encargos
Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar no valor de Cr$
167.781.000,00 (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e oitenta e
um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Os anexos mencionados no presente Decreto estão nublícedos.no Ii.O. de 2.10.80.

DECRETO N? 85.220, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Abre ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de c-e
165.110.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 7~ da Lei n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979,
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DE CRE TA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Trabalho o crédito suplementar no valor de Crs 165.110.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e
cento e dez mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste Decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3~ - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Murilo Macêdo
Delfim Netto

Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.O. .de 2.10.80.

DECRETO W 85.221, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Altera o Regulamento do Estado-Maior
do Exército (R-173), 'aprovado pelo Decreto
nf 82.952, de 27 de dezembro de 1978, e modificado pelos Decretos nfs 84.137, de 31 de
outubro de 1979, e 84.577, de 18 de março
de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 32 do Decreto n~ 79.531, de 13 de abril de 1977,
DECRETA:
Art. 1~ O Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173),
aprovado pelo Decreto n~ 82.952, de 27 de dezembro de 1978, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 20 .
I - O planejamento e a programação, em nível de direção geral,
relativos a orçamento, organização e métodos, estatística, carreira dos
inilitares, legislação, patrimônio e obras e informática.
II -

.
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Art. 22 1II ill-

.
.
.
.

N-

.

V - Estrutura e acompanhamento da carreira dos militares».
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 85.222 DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o funcionamento do curso de
Tecnólogo Executivo da Faculdade de
Ciências Contábeis do Litoral Santísta, em
Santos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artígo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação n? 900/80, conforme consta do Processo
n? 3.945/77 - CFE e 232.185/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento, por um período de 5
(cinco) anos, do curso de Tecnólogo Executivo, de curta duração, com
opções em Executivo Comercial, em Executivo Industrial e em Executivo Bancário, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis do
Litoral Santista, mantida pela Associação Educacional do Litoral Sano
tista, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Guilherme de Aragão
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DECRETO N? 85.179, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Abre à Presidência da República o credito suplementar no valor de Cr$
259.368.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

(PUBLICADO NO DIÃRIO OFICIAL DE 24 DE SETEMBRO DE 1980
- SEÇÃO I)
RETIFICAÇÃO

Republica-se
página 19059

O

anexo I do Decreto por ter saído com incorreção na

ANEXO I
(ANEXO AO DECRETO N? 85.179, DE 22.9.801

Código

SUPLEMENTAÇÃO
1.000,00

o-s

Natureza
da
Despesa

Especificação

1113.03070202.242

Presidência da República
Secretaria de Planejamento
Manutenção da Representação em Recife

1113.03070202.243

Manutenção da Representação em São Paulo

3120.00
3132.00
4110.00
4250.00

259.368
259.368
100
100
2.6g0
730
1.900
50
255.588
10.000
45.000
193.288
7.300

3132.00

800
800

3132.00

200
200

3120.00
.3120.00
3132.00
4120.00

1113.03070212.013

1113.03070214.439

1113.06291692.003

Coordenação dos Serviços Administrativos

Conservação, Utilização e Vigilância de Residências Oficiais (Inclusive Serviços de Gás,
Telefone, Luz, etc.]
Assessoramento
Nacional

relacionado

Total

à Segurança

TOTAL

259.368

íNDICE ALFABETICO REMISSIVO

ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

VOLUME VIII

A
AÇÃO SOCIAL SANTO ANTONIO - Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de 30
de dezembro de 1980)
AÇO MINAS GERAIS S/ A - Capital Social - Aumento (Decreto n'' 85.593, de 30
de dezembro de 1980)
ACORDO BÃSICO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E CIENTíFICA - Brasil Cabo-Verde (Decreto n? 85.545, de 16 de
dezembro de 1980)
ACORDO DE PREVIDENCIA SOCIAL Brasil - Uruguai (Decreto n? 85.248, de
13 de outubro de 1980)
ACORDO SOBRE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO MAR1TIMA Brasil e
Portugal (Decreto n? 85.270, de 21 de outubro de 1980)
AÇOS FINOS PIRATINI S/A - Capital
Social - Aumento (Decreto nr 85.592, de
30 de dezembro de 1980)
ADIDO MILITAR - Lotação (Decreto n?
85.523, de 16 de dezembro de 1980)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Licitações
(Decreto n? 85.230, de 2 de outubro de
1980)
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - Compromissos Contratados - Liquidação
(Decreto n? 85.421, de 26 de novembro de
1980)
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - Operações de crédito interno (Decreto n?
85.471, de 10 de dezembro de 1980)
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL INDIRETA - Operações de crédito interno (Decreto n:' 85.471, de 10 de dezembro de
1980)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Funcionários Remuneração (Decreto n?
85.232, de 6 de outubro de 1980)
AERONÁUTICA - Centro de Informações
da Aeronáutica (Decreto n:' 85.428, de 27
de novembro de 1980)
AERONÁUTICA - Centro de Informações
de Segurança - Denominação - Altera
(Decreto n? 85.428, de 27 de novembro de
1980)
AERONÁUTICA - Comando de Formação
e Aperfeiçoamento - Extingue (Decreto
n? 85.260, de 16 de outubro de 1980)
AERONÁUTICA - Corpo de Oficiais (Decreto n? 85.324, de 5 de novembro de
1980)
AERONÁUTICA -- Diretoria de Ensino da
Aeronáutica - Cria (Decreto n:' 85.260,
de 16 de outubro de 1980)
AERONÃUTICA - Diretoria Técnica de
Pessoal - Extingue (Decreto n:' 85.260,
de 16 de outubro de 1980)
AERONÁUTICA - Quadro de Oficiais Especialistas (Decreto n? 85.429, de 27 de
novembro de 1980)
AERQNÁUTICA - Regulamento Interno
dos Serviços (Decreto n? 85.509, de 15 de
dezembro de 1980)
AJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO - Indústria Fotográfica - Brasil e outros
países (Decreto n? 85.461, de 10 de dezembro de 1980)
.
AMAZONIA MINERAÇÃO S/A - Capital
Social - Aumento (Decreto n? 85.504, de
15 de dezembro de 1980)
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA - Utilidade pública (Decreto n?
85.602, de 30 de dezembro de 1980)
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ASSOCIAÇÃO BAMERINDUS - Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de 30 de
dezembro de 1980)
ASSOCIAÇÃO DO ROUPEIRO DE SANTA RITA DE CASalA - Utilidade pública (Decreto n'' 85.602, de 30 de dezembro de 1980)

ASSOCIAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS
DE CRAVINHOS - Utilidade pública
(Decreto n:' 85.602" de 30 de dezembro de
1980)
ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de 30 de dezembro de 1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Acordo Cooperação, Técnica e Científica - Brasil - Cabo-Verde (Decreto n:' 85.545, de
16 de dezembro de 1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Acordo Previdência Social - Brasil - Uruguai
(Decreto n? 85.248, de 13 de outubro de
1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Acordo
Transporte e Navegação Marítima
Brasil e Portugal (Decreto n" 85.270, de
21 de outubro de 1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Ajuste de
Complementação - Indústria Fotogréfica - Brasil e outros países (Decreto n?
85.461, de 10 de dezembro de 1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Convenção
- Fixando a condição dos cidadãos
naturalizados que renovam a sua residência - Denúncia (Decreto n? 85.460,
de 10 de dezembro de 1980)
ATOS 'INTERNACIONAIS - Convênio Transportes Marítimos - Brasil - Chio
na (Decreto n:' 85.314, de 3 de novembro
de 1980)
ATOS INTERNACIONAIS.- Protocolo Privilégios, isenções e imunidades da
Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT (Decreto n? 85.306, de 30 de outubro de 1980)
ATOS INTERNACIQ,NAIS - Protocolo Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis (Decreto n?
85.370, de 18 de novembro me 1980)
ATOS INTERNACIONAIS - Tratado Amizade, Cooperação e Comércio
Brasil Guiné-Bissau (Decreto n:'
85.371, de 18 de novembro de 1980)

AUTARQUIAS - Licitações (Decreto n?
85.230, de 2 de outubro de 1980)

B
BANCO DE RORAIMA SI A - Capital Social - Aumento (Decreto n:' 85.278, de 22
de outubro de 1980)
BANCO EXTERIOR DE ESPANA SIAFuncionamento - Autoriza (Decreto n?
85.350, de 11 de novembro de 1980)
BANCO HISPANO AMERICANO SIA Funcionamento - Autoriza (Decreto n?
85.351, de 11 de novembro de 1980)

c
CABOTAGEM NACIONAL - Navios Estrangeiros
Autoriza (Decreto n:'
85.465, de 10 de dezembro de 1980)
CASA DA MOEDA DO BRASIL - Estatuto (Decreto n? 85.441, de 2 de dezembro de 1980)
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
SIA - Estatuto - Alteração (Decreto
n? 85.525, de 16 de dezembro de 1980)
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RORAIMA
SI A - CER - Capital Social - Aumento (Decreto n? 85.462, de 10 de dezembro de 1980)
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO
BRASIL SI A - ELETRONORTE
Capital Social - Aumento (Decreto n?
85.502, de 15 de dezembro de 1980)
CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO
BRASIL SI A - ELETROSUL - Capital Social Aumento (Decreto n?
85.599. de 30 de dezembro de 1980)
CENTROBANCO - Madrid, Espana
, Funcionamento (Decreto n:' 85.402, de 25
de novembro de 1980)
CENTRO SOCIAL DOS COELHOS - Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de 30
de dezembro de 1980)
CIDADE DA FRATERNIDADE - Utilidade pública (Decreto n:' 85.602, de 30 de
dezembro de 1980)
COCA-COLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Nacionalização
(Decreto n:' 85."313, de 31 de outubro de
19801
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COCA-COLA BRASIL LIMITADA INC.
- Funcionamento (Decreto n'' 85.313, de
31 de outubro de 1980)
COCA-COLA EXPORT CORPORATION Funcionamento - Revoga (Decreto n:'
85.312, de 31 de outubro de 1980)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE BARBACENA - CODEBAR Instalação - Prazo - Prorroga (Decreto n:' 85.549, de 17 de dezembro de
1980)

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP - Porto de
Santos - Operação (Decreto n? 85.309,
de 30 de outubro de 1980)
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE
TELECOMUNICAÇOES
CPT
Ações
Desapropria (Decreto n:'
85.576, de 22 de dezembro de 1980)
COMPANHIA QUiMICA DO RECONCAVO - Capital Social - Aumento (Decreto n:' 85.380, de 18 de novembro de
1980)

COMPANHIA SIDERÚRGICA DA BAHIA S/A - USIBA - Capital Social Aumento (Decreto n'' 85.594, de 30 de dezembro de 1980)
COMPANHIA SIDERÚRGICA DE MOGI
DAS CRUZES - Capital Social - Aumento (Decreto n:' 85.591, de 30 de dezembro de 1980)
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN - Capital Social - Aumento (Decreto n? 85.595, de 30 de dezembro de 1980)
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA - Capital Social - Aumento (Decreto n? 85.590, de 30 de dezembro de 1980)
CONSELHO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - Composição - Altera
(Decreto n" 85.237, de 7 de outubro de
1980)

CONSELHO INTERMINISTERIAL DO
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS Funcionamento (Decreto n? 85.387, de 24
de novembro de 1980)
CONSELHO NACIONAL DE POLiTICA
PENITENCIÁRIA - Composição Altera (Decreto n? 85.345, de 11 de novembro de 19801

CONVENÇÃO fixando a condição dos cidadãos naturalizados que renovam a sua
residência
Denúncia (Decreto n:'
85.460, de 10 de dezembro de 1980)
CONVENIO SOBRE TRANSPORTES
MAR1TIMOS - Brasil - China (Decreto ri? 85.314, de 3 de novembro de 1980)
COPERBO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE BORRACHA SINTETICA - Capital Social - Aumento (Decreto n? 85.605, de 30 de dezembro de
1980)

CORREÇÃO MONETÂRIA - Coeficiente
- Atualização (Decreto n? 85.311, de 31
de outubro de 1980)
CREDITO ESPECIAL - Ministério da
Educação e Cultura (Decreto n? 85.228,
de I? de outubro de 1980)
CRÉDITO ESPECIAL - Ministério das
Relações Exteriores (Decreto n? 85.555,
de 18 de dezembro de 1980)
CRÉDITO ESPECIAL - Presidência da
República (Decreto n? 85.557, de 18 de
dezembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Câmara
dos Deputados (Decreto n? 85.318, de 4
de novembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Câmara
dos Deputados (Decreto n? 85.376, de 18
de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
dos Deputados (Decreto nr
de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Federal (Decreto n? 85.250,
tubro de 1980)

- Câmara
85.483, de 10

CREDITO SUPLEMENTAR
Órgãos (Decreto n? 85.415,
vembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR
Órgãos (Decreto n? 85.482,
zembro de 1980)

- Diversos
de 26 de no-

- Distrito
de 14 de ou-

- Diversos
de 10 de de-

CRÉDITO SUPLEMENTAR - 'Encargos
Financeiros da União (Decreto n? 85.364,
de 17 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR Financeiros da União (Decreto
de 10 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR Financeiros da União (Decreto
de 18 de dezembro de 1980)

Encargos
n? 85.478,
Encargos
n? 85.554,
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gos Financeiros da União (Decreto n?
85.563, de 18 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Fundo Nacional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.449, de 4 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n:' 85.241, de 7
de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Fundo Nacional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.486, de 11 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto-ri:' 85.257, de
14 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Fundo Nacional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.500, de 15 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n? 85.357, de
12 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Fundo Nacional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.513, de 16 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR
Gerais da União (Decreto
10 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Gerais da União (Decreto
15 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Gerais da União (Decreto
15 de dezembro de 1980)

- Encargos
n? 85.485, de

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Justiça do
Distrito Federal (Decreto n? 85.319, de 4
de novembro de 1980)

- Encargos
n? 85.498, de

CREDITO SUPLEMENTAR - Justiça do
Trabalho (Decreto n:' 85.242, de 7 de outubro de 1980)

- Encargos
n:' 85.501, de

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Justiça do
Trabalho (Decreto n? 85.252, de 14 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n:' 85.517, de
16 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Justiça do
Trabalho (Decreto n? 85.400. de 25 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n:' 85.554, de
18 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Justiça do
Trabalho (Decreto n? 85.475, de 10 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n:' 85.563. de
18 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Justiça do
Trabalho (Decreto n? 85.515, de 16 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Gerais da União (Decreto n? 85.564, de
18 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR Justiça
Eleitoral (Decreto n? 85.251, de 14 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Previdenciários da União (Decreto n?
85.391, de 25 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR Justiça
Eleitoral (Decreto n? 85.374. de 18 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Encargos
Previdenciários da União (Decreto n:'
85.480, de 10 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Justiça Federal de I? Instância (Decreto n? 85.377,
de 18 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR :- Encargos
Previdenciários da União (Decreto n:'
85.501, de 15 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Aeronáutica (Decreto n? 85.296. de 27
de outubro de Hl80)

CREDITO SUPLEMENTAR - Fundo Na-

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Aeronáutica (Decreto n? 85.339. de 10
de novembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR

-

Encar-

cional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.249, de 14 de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Fnndo Nacional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.296, de 27 de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Fundo Nacional de Desenvolvimento (Decreto n?
85.447, de 4 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Aeronáutica (Decreto n? 85.511. de 16
de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.226, de I?
de outubro de 1980)
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CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.243, de 7
de outubro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.282, de 23
de outubro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.304, de 29
de outubro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.327, de 6
de novembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.341, de 10
de novembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.342, de 10
de novembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.477, de 10
de dezembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n:' 85.547, de 16
de dezembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n? 85.556, de 18
de dezembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Agricultura (Decreto n:' 85.562, de 18
de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n? 85.283, de 23 de
outubro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n:' 85.328, de 6 de
novembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n? 85.355, de 12 de
novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n:' 85.382, de 19 de
novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n? 85.383, de 19 de
novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n? 85.459, de 10 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Fazenda (Decreto n:' 85.480, de 10 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Indústria e do Comércio (Decreto n:'
85.245, de 7 de outubro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Indústria e do Comércio (Decreto nr
85.398, de 25 de novembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Indústria e do Comércio (Decreto n:'
85.399, de 25 de novembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto nr
85.329, de 6 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Indústria e do Comércio (Decreto n:'
85.522, de 16 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n?
85.337, de 10 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Justiça (Decreto nr 85.254, de 14 de
outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n?
85.338, de 10 de novembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Justiça (Decreto n? 85.413, de 26 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n?
85.395, de 25 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Justiça (Decreto n? 85.425, de 26 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n?
85.396, de 25 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Justiça (Decreto n:' 85.439, de 2 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n:'
85.437, de 2 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Justiça (Decreto n? 85.448, de 4 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n?
85.484, de 10 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Justiça (Decreto n? 85.481, de 10 de
dezembro de 1980)
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CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Marinha (Decreto n? 85.340, de 10 de
novembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n?
85.297, de 27 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Previdência e Assistência Social (Decreto n? 85.284, de 23 de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n?
85.344, de 10 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n:' 85.224, de I? de ou-

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n?
85.417, de 26 de novembro de 1980)

tubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n:' 85.284, de 23 de outubro de 1980L
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n? 85.303, de 29 de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n?
85.440, de 2 de dezembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n:'
85.488, de 11 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n:'
85.518, de 16 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n? 85.384, de 19 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n? 85.223, de I? de
outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n:' 85.436, de 2 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n:' 85.244, de 7 de
outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n? 85.479, de 10 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n:' 85.368, de 18 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n? 85.510, de 16 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n? 85.416, de 26 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Comunicações (Decreto n:' 85.419, de
26 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n? 85.426, de 26 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Minas e Energia (Decreto n:' 85.245,
de 7 de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n:' 85.427, de 26 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Minas e Energia (Decreto n? 85.258,
de 14 de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n:' 85.438, de 2 de
dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Minas e Energia (Decreto n? 85.414,
de 26 de novembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n? 85.516, de 16 de
dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Minas e Energia (Decreto n? 85.521,
de 16 de dezembro de 19801

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n:' 85.519, de 16 de
dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Minas e Energia (Decreto n? 85.522,
de 16 de dezembro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Exército (Decreto n? 85.572, de 22 de
dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
das Relações Exteriores (Decreto n?
85.227, de I':' de outubro de 1980)

CREDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.225, de I? de
outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Saúde (Decreto n? 85.229, de I? de outubro de 1980)
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CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.255, de 14 de
outubro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.302, de 29 de
outubro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n:' 85.330, de 6 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto nr 85.397, de
25 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.331, de 10 de
novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n:' 85.343, de 10 de
novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.477, de 10 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.499, de 15 de
dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n? 85.418, de
26 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n:' 85.401, de
25 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n:' 85.412, de
26 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n? 85.446, de 3
de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
dos Transportes (Decreto
16 de dezembro de 1980)
CREDITO SUPLEMENTAR
dos Transportes (Decreto
18 de dezembro de 1980)

- Ministério
n? 85.512, de
- Ministério
n? 85.560, de

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n:' 85.514, de 16 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.520, de 16 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n? 85.552, de 18 de
dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Orçamento
da União, 1980 (Decreto n:' 85.375, de 18
de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Orçamento
da União, 1980 (Decreto n? 85.381, de 19
de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Interior (Decreto n:' 85.553, de 18 de
dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.285, de
23 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Trabalho (Decreto n:' 85.301, de 29 de
outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto no? 85.288, de
23 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Trabalho (Decreto n? 85.384, de 19 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.294, de
27 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
do Trabalho (Decreto n? 85.420, de 26 de
novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n'' 85.295, de
27 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n:' 85.256, de
14 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n:' 85.320, de 4
de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n:' 85.286, de
23 de outubro de 1980)

CRlÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.332, de
10 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
dos Transportes (Decreto n? 85.379, de
18 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n:' 85.333, de
10 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n:' 85.253, de
14 de outubro de 1980)
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CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n:' 85.334, ,de
10 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Senado Federal (Decreto n? 85.473, de 10 de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n:' 85.378, de
18 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n:' 85.390, de
25 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.392, de
25 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.393, de
25 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.458, de 9
de dezembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Supremo
Tribunal Federal (Decreto n? 85.373, de
18 de novembro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR -

Presidên-

cia da República (Decreto n:' 85.475, de
10 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
cia da República (Decreto
10 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
cia da República (Decreto
15 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR
cia da República (Decreto
1 fi de dezembro de 1980)

- Presidênn? 85.476, de
-

Preeidên-

n:' 85.494, de

- Presidênn? 85.495, de

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presídência da República (Decreto n:' 85.496, de
15 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.548, de
17 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.558, de
18 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n'' 85.559, de
18 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Presidência da República (Decreto n? 85.561, de
18 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Secretaria
de Planejamento (Decreto n:' 85.571, de
22 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Senado Federal (Decreto n? 85.293, de 27 de outubro de 1980)

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Supremo
Tribunal Federal (Decreto n? 85.389, de
25 de novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Supremo
Tribunal Federal (Decreto n:' 85.472, de
10 de dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios (Decreto n:' 85.356, de 12 de
novembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios (Decreto n:' 85.474, de 10 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios (Decreto n:' 85.497, de 15 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios (Decreto nr 85.546, de 16 de
dezembro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Tribunal
de Contas da União (Decreto n? 85.289,
de 23 de outubro de 1980)
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Tribunal
Federal de Recursos (Decreto n? 85.251,
de 14 de outubro de 1980)

D
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra Rio de Janeiro (Decreto n'' 85.405, de 25
de novembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Área de Terra São Paulo (Decreto n:' 85.408, de 25 de
novembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Áreas de Terra São Paulo (Decreto n? 85.406, de 25 de
novembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis - Alagoas (Decreto n? 85.359, de 12 de novembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel - Maranhão (Decreto n? 85.265, de 20 de outubro de 1980)
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DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis Rurais Maranhão (Decreto n:' 85.308, de 30 de
outubro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural
Paraná (Decreto n:' 85.246, de 9 de outubro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO,- Imóvel Rural Santa Catarina (Decreto n? 85.236, de 6
de outubro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural Santa Catarina (Decreto n:' 85.360, de 12
de novembro de 1980)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóvel Rural Santa Catarina (Decreto n:' 85.589, de 30
de dezembro de 1980)
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ESTRANG EIRO - Imóvel Rural - Mato
Grosso (Decreto n? 85.577, de 22 de dezembro de 1980)
ESTRANG EIRO - Imóvel Rural - Pará
(Decreto n? 85.579, de 22 de dezembro de
1980)

ESTRANG EIROS - Terrenos - Bahia (Decreto n? 85.466, de 10 de dezembro de
1980)

ESTRANGEIROS - Terrenos - Ceará
(Decreto n:' 85.409, de 25 de novembro de
1980)

ESTRANG EIROS - Terrenos - Rio de
Janeiro (Decreto n:' 85.409, de 25 de novembro de 1980)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Rio de
Janeiro (Decreto n? 85.466, de 10 de dezembro de 1980)
EX-COMBATENTES - Pensão especialE
Regulamento Altera (Decreto n?
85.430, de I? de dezembro de 1980)
EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS
- Vinculação (Decreto n? 85.550, de 18 EXÉRCITO - Alto Comando - Regulamenta (Decreto n? 85.326, de 6 de novemde dezembro de 1980)
bro de 1980)
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJA·
EXÉRCITO
- Colônia Militar do OíapoMENTO DE TRANSPORTES - GEIque - Extingue (Decreto n:' 85.298, de 27
POT - Capital Social - Aumento (Dede outubro de 1980)
creto n? 85.443, de 2 de dezembro de
1980)
EXÉRCITO - Comando de Fronteira do
Amapá - Cria (Decreto n? 85.300, de 27
EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIde outubro de 1980)
FUSÃO
Vinculação (Decreto n?
85.550, de 18 de dezembro de 1980)
EXÉRCITO - Corpo de Oficiais da Reserva - Regulamento (Decreto n? 85.587,
EMPRESAS DE TELECOMUNICAde 29 de dezembro de 1980)
ÇOES - Capital Social - Aumento
(Decreto n? 85.372, de 18 de novembro de
EXÉRCITO - Efetivos, 1981 (Decreto n?
1980)
85.490, de 12 de dezembro de 1980)
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES EXÉRCITO - Efetivos - Percentuais (De- Capital Social - Aumento (Decreto
creto n:' 85.317, de 4 de novembro de
n:' 85.507, de 15 de dezembro de 1980)
1980)
ENERGIA ELÉTRICA - Imposto Unico
EXÉRCITO - Grupamento do Leste Cata- Regulamento - Alteração (Decreto n:'
rinense - Extingue (Decreto nr 85.532,
85.321, de 5 de novembro de 1980)
ode 16 de dezembro de 1980)
ENERGIA HIDRÁULICA - Centrais EléEXÉRCITO - Organização Básica - Altetricas de Carazinho S.A. (Decreto n:'
ra (Decreto n? 85.269, de 20 de outu85.407. de 25 de novembro de 1980)
bro de 1980)
ENSINO - I? e 2? Graus (Decreto n:'
EXÉRCITO - Organização Básica - Alte85.431, de!? de dezembro de 1980)
ra (Decreto n? 85.352, de 11 de novembro
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMAde 1980)
DAS - Assessoramento Superior Contratação (Decreto n'' 85.451, de 4 de EXÉRCITO - Organização Básica - Altera (Decreto n:' 85.530, de 16 de dezembro
dezembro de 1980)
de 1980)
ESTRANGEIRO - Imóvel Rural - Goiás
(Decreto n? 85.578, de 22 de dezembro de
EXÉRCITO - Promoções de Oficiais (De1980)
creto n? 85.281, de 22 de outubro de 1980)
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EXÉRCITO - I? Batalhão de Fronteiras
- Extingue (Decreto n? 85.533, de 16 de
dezembro de 1980)
EXÉRCITO - 1~ Brigada de Artilharia
Antiaérea - Cria (Decreto n:' 85.531, de
16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - I? Grupamento de Fronteira
- Extingue (Decreto n? 85.532, de 16 de
dezembro de 1980)
EXÉRCITO - 2? Grupamento de Fronteira
- Extingue (Decreto n? 85.532, de 16 de
dezembro de 1980)
EXÉRCITO - 3? Batalhão Especial de
Fronteira - Cria (Decreto n? 85.299, de
27 de outubro de 1980)
EXÉRCITO - 3? Grupamento de Fronteira
(Decreto n? 85.532, de 16 de dezembro de
19801
EXÉRCITO - 4? Brigada de Cavalaria
Mecanizada - Cria (Decreto n:' 85.542,
de 16 de dezembro de 1980)
EXÉRCITO - 4? Divisão de Cavalaria Extingue (Decreto n? 85.541, de 16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - 8? Batalhão Logístico - Subordinação - Altera (Decreto n? 85.544,
de 16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - 9? Batalhão de Engenharia
de Combate - Subordinação - Altera
(Decreto n? 85.540, de 16 de dezembro de
19801
EXERCITO - 9~ Região Militar - Denominação - Altera (Decreto n? 85.539, de
16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - 14~ Brigada de Infantaria
Motorizada - Cria (Decreto n? 85.536,
de 16 de dezembro de 1980)
EXÉRCITO - 15~ Brigada de Infantaria
Motorizada - Cria (Decreto n? 85.535,
de 16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - 16~ Brigada de Infantaria
Motorizada - Cria (Decreto n:' 85.537,
de 16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - 17~ Brigada de Infantaria
Motorizada - Cria (Decreto n? 85.538.
de 16 de dezembro de 1980)
EXERCITO - 18? Batalhão de Infantaria
Motorizada - Subordinação - Altera
(Decreto n? 85.543, de 16 de dezembro de
19801
EXERCITO - 34? Batalhão de Infantaria
- Extingue (Decreto n:' 85.298, de 27 de
outubro de 1980)

EXÉRCITO - 34? Batalhão de Infantaria
Motorizada - Cria (Decreto n? 85.534,
de 16 de dezembro de 1980)

F
FACULDADE DE ADMINISTRAÇAO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA - Curso de
Administração (Decreto n? 85.363, de 17
de novembro de 1980)
FACULDADE DE CIENCIAS DA SAÚDE GRANDE RIO - Curso de Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n? 85.609,
de 30 de dezembro de 1980)
FACULDADE DE EDUCAÇAo DE
SANT' AN A DO LIVRAMENTO - Curso de Formação de Professores (Decreto
n? 85.349, de 11 de novembro de 1980)
FACULDADE DE EDUCAÇAO FÍSICA
DE LINS - Cursos de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (Decreto n:' 85.551,
de 18 de dezembro de 1980)
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENC1AS E LETRAS DE SANTA CRUZ_
DO SUL - Cursos de Estudos Sociais,
de Ciências, de Letras e Pedagogia (De'
ereto n? 85.292, de 27 de outubro de 1980)
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - Baurú .: Curso
de Fonoaudiologia (Decreto n? 85.566, de
18 de dezembro de 1980)
FACULDADE DE FILOSOFIA DE ITAPERUNA - Habilitações - Cursos de
Pedagogia e de Letras (Decreto n?
~5.608, de 30 de dezembro de 1980)
FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROf'ESSORES DE JACOBlNA - Curso
de Letras (Decreto n? 85.361, de 17 de novembro de 1980)
FACULDADE DE FORMAÇAo DE PROFESSORES DE VITORIA DA CONQUISTA - Curso de Letras (Decreto n?
85.362, de 17 de novembro' de 1980)
FACULDADE IDEAL DE LETRAS E
CIENCIAS HUMANAS _ EM sAo
PAULO - Habilitação - Supervisão
Escolar (Decreto n? 85.611, de 30 de dezembro de 1980)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

FERTILIZANTES FOSFATADOS SIA FOSFÉRTIL - Capital Social - Aumento (Decreto n:' 85.492, de 15 de dezembro de 1980)
FILME CINEMATOGRÁFICO BRASI·
LEIRO (Decreto n:' 85.493, de 15 de dezembro de 1980)
FORÇA AEREA BRASILEIRA - Oficiais
- Efetivos (Decreto n:' 85.323, de 5 de
novembro de 1980)
FORÇA AÉREA BRASILEIRA - Organização - Alteração (Decreto n? 85.268, de
20 de outubro de 1980)
FORÇAS ARMADAS - Etapas (Decreto
n,.? 85.529, de 16 de dezembro de 1980)
FORJAS ACESITA S/A - Capital Social
- Aumento (Decreto n? 85.435, de 2 de
dezembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Categoria Funcional
de Agente de Vigilância (Decreto n?
85.354, de 12 de novembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Categoria Funcional
de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Cozinheiros (Decreto n?
85.598, de 30 de dezembro de 1980)
FUNCION ÁRIOS - Gratificação de Representação de Gabinete - Reajusta
(Decreto n? 85.491, de 15 de dezembro de
1980)

FUNCIONÁRIOS - Gratificação por Serviços Especiais - Reajusta (Decreto n?
85.491, de 15 de dezembro de 1980)
FUNCIONÁRIOS
Grupo-Atividades
Específicas de Controle Interno (Decreto
n:' 85.233, de 6 de outubro de 1980)
FUNCIONÁRIOS
Grupo-Atividades
Específicas de Controle Interno (Decreto
n? 85.366, de 17 de novembro de 1980)
FUNCIONÁRIOS - Grupo Segurança e
Informações - Gratificação - Reajusta
(Decreto n? 85.491, de 15 de dezembro de
1980)
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FUNCIONÁRIOS NO EXTERIOR - Retribuição (Decreto n? 85.231, de 6 de outubro de 1980)
FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO
DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNCEP
- Estatuto (Decreto n? 85.524, de 16 de
dezembro de 1980)
FUNDAÇÃO CULTURAL CELINAUTA
LTDA. (Decreto n? 85.280, de 22 de outubro de 1980)
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA - Utilidade pública (Decreto n''
85.602, de 30 de dezembro de 1980)
FUNDAÇÃO PETRÚNIO PORTELLA Estatuto (Decreto n? 85.603, de 30 de dezembro de 1980)
FUNDAÇÚES - Funcionários - Remuneração (Decreto n? 85.232, de 6 de outubro
de 1980)

G
GOIÁS (Estado) - Lei n:' 8.111 - Inconstitucionalidade (Decreto nr 85.274, de 21
de outubro de 1980)
GOIÁS FERTILIZANTES SI A - GOIÁSFÉRTIL - Capital Social - Aumento
(Decreto n? 85.335., de 10 de novembro de
1980)

H
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Empregos
Inclusão (Decreto n:'
85.385, de 20 de novembro de 1980)
HOSPITAL SÃO JOSE DA SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO - Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de 30 de
dezembro de 1980)

FUNCIONÁRIOS - Magistério - Carreira (Decreto n? 85.487, de 11 de dezembro
de 1980)

FUNCIONÁRIOS - Outras Atividades de
Nível Médio - Agente de Vigilância
(Decreto n? 85.354, de 12 de novembro de
1980)

FUNCIONÁRIOS - Outras Atividades de
Nível Médio - Cozinheiros (Decreto n?
85.598, de 30 de dezembro de 1980)

I
IMÚVEIS DA UNIÃO - Alienação Brasília (Decreto n:' 85.305, de 29 de outubro de 1980)
IMÚVEIS DA UNIÃO - Uso Especial São Paulo (Decreto n? 85.325, de 6 de novembro de 1980)
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IMPOSTO DE RENDA - Regulamento
(Decreto n? 85.450, de 4 de dezembro de
1980)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUS,
TRIALIZADOS - Tabela (Decreto n?
85.574, de 22 de dezembro de 1980)
INDULTO (Decreto nr 85.422, de 26 de novembro de 1980)
INSTITUIÇAO EVANGELICA DE NOVO
HAMBURGO, - Utilidade pública (Decreto n'' 85.602, de 30 de dezembro de
1980)
INSTITUIÇÕES FEDERAIS AUTARQUI,
CAS - Magistério - Carreira (Decreto
n:' 85.487. de 11 de dezembro de 1980)
INSTITUTO DAS APÕSTOLAS DO SA,
GRADO CORAÇAO DE JESUS - uulidade pública (Decreto nr 85.602, de 30
de dezembro de 1980)
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRA,
SIL - IRB - Capital Social - Aumento (Decreto n? 85.573, de 22 de dezembro
de 1980)
INSTITUTO LONDRINENSE DE EDU,
CAçA0 DE SURDOS,MUDOS - Utdlídade pública (Decreto n:' 85.602, de 30 de
dezembro de 1980)
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTEN,
CIA MBDICA DA PREVIDBNCIA SO,
CIAL - Empregos - Inclusão (Decreto
n? 85.597, de 30 de dezembro de 1980)
INSTITUTO SOCIAL DE MENORES Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de
30 de dezembro de 1980)

L
LUTO OFICIAL - Francisco Sá Carneiro
(Decreto n:' 85.457, de 5 de dezembro de
1980)

M
MAG ISTÉRIO SUPERIOR
Carreira
(Decreto n? 85.487, de 11 de dezembro de
1980)
MARINHA DE GUERRA - Corpo Auxiliar Feminino da Reserva (CAFRM) Regulamento (Decreto n? 85.238, de 7 de
outubro de 1980)

MARINHA DE GUERRA - Corpo de Fuzileiros Navais - Quadro Especial de
Sargentos - Cria (Decreto n? 85.5~1. de
25 de dezembro de 1980)
MARINHA DE GUERRA - COi'PO de Praças da Armada - Quadro Especial de
Sargentos - Cria (Decreto nr 85.581, de
25 de dezembro de 1980)
MARINHA DE GUERRA - Promoção de
Oficiais (Decreto n:' 85.388, de 25 de novembro de 1980)
MARINHA DE GUERRA - Quadro Complementar de Oficial (Decreto n? 85.452,
de 4 de dezembro de 1980)
MILITARES
Assistência médicohospitalar (Decreto nr 85.582, de 25 de
dezembro de 1980)
MILITARES - Gratificação - Regulamenta (Decreto n? 85.569, de 22 de dezembro de 1980)
MILITARES - Indenização de Representação - Reajusta (Decreto n? 85.570, de
22 de dezembro de 1980
MILITARES NO EXTERIOR - Retribuição (Decreto n:' 85.231, de 6 de outubro
de 1980)
MINISTBRIO DA EDUCAÇAo E CUL,
TURA - Empregos - Inclusão (Decreto n:' 85.273, de 21 de outubro de 1980)
MINISTBRIO DA EDUCAÇÃO E CUL,
TURA - Quadro Permanente - GrupoDireção, e Assistência Intermediárias
(Decreto n:' 85.601, de 30 de dezembro de
1980)
MINISTBRIO DA EDUCAÇAo E CUL,
TURA - Tabela Permanente - GrupoDireção e Assessoramento Superiores
(Decreto n:' 85.600, de 30 de dezembro de
1980)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - Empregos
- Inclusão (Decreto nr 85.235, de 6 de
outubro de 1980)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - Empregos
-e-Inclusão (Decreto n? 85.277, de 21 de
outubro de 1980)
MINISTBRIO DA INDÚSTRIA E DO CO,
MÉRCIO - Empregos - Cria (Decreto
n? 85.433, de 2 de dezembro de 1980)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - Empregos
- Inclusão {Decreto n? 85.567, de 18 de
dezembro de 1980)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MINIST:Ê:RIO DA MARINHA - Pessoal
- Exclui (Decreto n? 85.453, de 4 de dezembro de 1980)
MINISTÉRIO DA MARINHA - Pessoal
- Exclui (Decreto n? 85.454, de 4 de dezembro de 1980)
MINIST:Ê:RIO DA MARINHA - Pessoal
- Exclui (Decreto n:' 85.455, de 4 de dezembro de 1980)
MINIST:Ê:RI9 DO TRABALHO - Pessoal
- Exclui (Decreto n:' 85.365, de 17 de
novembro de 1980)
MISSÃO EVANGÉLICA cAmA - Utilidade pública (Decreto n:' 85.602, de 30 de
dezembro de 1980)

N
NAVIOS ESTRANGEIROS - Cabotagem
Nacional - Autoriza (Decreto n? 85.465,
de 10 de dezembro de 1980)

NUCLEBRAS CONSTRUTORA DE CENTRAIS ELÉTRICAS SI A (NUCON) Constitui (Decreto n:' 85.290, de 23 de outubro de 1980)
NUCLEBRAS CONSTRUTORA DE CENTRAIS NUCLEARES Si A
INÜCON)
- Estatuto (Decreto n? 85.456, 'de 4 de
dezembro de 1980)

o
ORÇAMENTO - Normas de execução financeira, 1981 (Decreto n? 85.585, de 29
de dezembro de 1980)
ORGÃO CENTRAL DOS SISTEMAS DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,
CONTABILIDADE E AUDITORIA Regulamento (Decreto n? 85.234, de 6 de
outubro de 1980)
ORGÃOS SETORIAS DOS SISTEMAS
DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA - Regulamento (Decreto n:' 85.234,
de 6 de outubro de 1980)

p
YAQU§TA EMPREENDIMENTOS
LTDA. (Decreto n? 85.267, de 20 de outubro de 1980)
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PETROBRAS MINERAÇÃO SI A - PETROMISA - Capital Social - Aumento
(Decreto n? 85.503, de 15 de dezembro de
1980)

PETROPOLIS RADIO DIFUSORA LTDA_
(Decreto n:' 85.508, de 15 de dezembro de
1980)

POLICIAIS 'CIVIS - Gratificação - Insalubridade (Decreto n? 85.444, de 2 de dezembro de 1980)
PORTO DE SANTOS - Operação (Decreto
n? 85.309, de 30 de outubro de 1980)

PRÉMIOS LITERARIOS NACIONAIS
(Decreto n:' 85.411, de 25 de novembro de
1980)

PREVIDÉNCIA SOCIAL - Custeio - Regulamento Alteração (Decreto n:'
85.264, de 17 de outubro de 1980)

PREVIDÉNCIA SOCIAL PRIVADA
Entidades Fechadas (Decreto n:' 85.237,
de 7 de outubro de 1980)
PRODUTOS AGRÍCOLAS - Preços Mínimos (Decreto n:' 85.263, de 16 de outubro
de 1980)

PROGRAMA DE COMBATE A PESTE
SUÍNA -r- Institui (Decreto n? 85.403, de
25 de novembro de 1980)
PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL DO NORDESTE-EDURURAL·NE
- Cria (Decreto n? 85.287, de 23 de outubro de 1980)
PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO (Decreto n:' 85.431, de
~? de dezembro de 1980)
PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO DO BRA·
SIL - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - Estrutura - Inclui
(Decreto n? 85.394, de 25 de novembro de
1980)

PROGRAMA ESPECIAL DE APOIO As
POPULAÇOES POBRES DAS ZONAS
CANAVlEIRAS DO NORDESTE - Díretrtzes 1981 - 1982 (Decreto n:' 85.239,
de 7 de outubro de 1980)
PROGRAMA GRANDE CARAJAS Conselho Interministerial - Funcionamento (Decreto n? 85.387, de 24 de novembrode1980)
·PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO Sistema de Proteção - Regulamento
(Decreto n? 85.565, de 18 de dezembro de
1980)

422

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO (Decreto n? 85.585, de 29 de dezembro de 1980)
PROTOCOLO DE PRORROGAÇÃO DO
ACORDO SOBRE O COMÉRÇIO INTERNACIONAL DE TÊXTEIS (Decreto n" 85.370. de 18 de dezembro de 1980)
PROTOCOLO SOBRE PRIVILÉGIOS E
IMUNIDADES DA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES POR SATÉLITEINTELSAT (Decreto n? 85.306, de 30 de
outubro de 1980)

R
RÁDIO BALSAS LTDA. (Decreto n''
85.445, de 2 de dezembro de 1980)
RÃDIO DIFUSORA BOAS NOVAS
LTDA. (Decreto n? 85.508, de 15 de dezembro de 1980)
RÃDIO DIFUSORA DE MONTE ALEGRE DE MINAS LTDA. - Potência Aumento (Decreto n" 85.279, de 22 de outubro de 1980)
RÃDIO DIFUSORA VALE DO PARAÍBA
LTDA. - Potência - Aumento (Decreto
n? 85.272, de 21 de outubro de 1980)
RÃDIO EDUCADORA MARECHAL
LTDA. - Potência - Aumento (Decreto
n? 85.276, de 21 de outubro de 1980)
RÃDIO JORNAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND LTDA. - Potência - Aumento (Decreto n? 85.271, de 21 de outubro
de 1980)
RÃDIO SOCIEDADE NOVA ESPERAN-

ÇA LTDA. - Potência - Aumento (Decreto n:' 85.275, de 21 de outubro de 1980)
RADIO TELEVISÃO OEME DE LONDRINA LTDA. (Decreto n:' 85.568, de 18 de
dezembro de 1980)
RÃDIO TELEVISÃO PARANÃ SIA (Decreto n? 85.568, de 18 de dezembro de
1980)
RÃDIO UNIÃO DE JOÃO PINHEIRO
LTDA. (Decreto nr 85.607, de 30 de dezembro de 1980)
RECANTO DA JUVENTUDE BRANCA
'FERNANDES - Utilidade pública (Decreto n? 85.602, de 30 de dezembro de
1980)

REDE FERROVIÃRIA FEDERAL SIA Capital Social - Aumento (Decreto n:'
'85.604, de 30 dê dezembro de 1980)
REENCONTRO - OBRAS SOCIA;3 E
EDUCACIONAIS - Utilidade pública
(Decreto nr 85.602, de 30 de dezembro de
1980)
REFORMA AGRARIA - Areas Prioritárias - Amplia - Maranhão (Decreto n?
85.307, de 30 de outubro de 1980)
RESERVA BIOLÚGICA DE UNA - Bahia - Cria (Decreto n:' 85.463, de 10 de
dezembro de 1980),
RIOCELL ADMINISTRAÇÃO - Capital
Social - Aumento (Decreto n? 85.528, de
16 de dezembro de 1980)

s
SALARIO MÍNIMO, 1980 (Decreto n?
85.310, de 31 de outubro de 1980)
SALGEMA INDÚSTRIAS QUíMICAS
S/A - Capital Social - Aumento (De.creto n? 85.346, de 11 de novembro de
1980)
SANEANTES - Prazo - Prorroga (Decreto n? 85.526, de 16 de dezembro de 1980)
SÃO PAULO (Estado) - Inconstitucionalidade (Decreto n? 85.586, de 29 de dezembro de 1980)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM - Cargos - Extinção
(Decreto n? 85.575, de 22 de dezembro
de 1980)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM - Extingue (Decreto
n? 85.550, de 18 de dezembro de 1980)
SEGUROS OBRIGATÚRIOS - Valores
Monetários - Atualização (Decreto n?
"85.266, de 20 de outubro de 1980)
SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA
DO PRATAS/A - Capital Social Aumento (Decreto n:' 85.506, de 15 de dezembro de 1980)
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - Capital Social - Aumento (Decreto n?
85.584, de 29 de dezembro de 1980)
SERVIÇO MILITAR - Plano Geral de
Convocação, 1981 (Decreto n? 85.291, de
27 de outubro de 1980)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SERVIÇO MILITAR ~ Plano Geral de
Convocação nas Forças Armadas em
1982 (Decreto n" 85.336, de 10 de novembro de 1980)

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇOES ~ Agências ~ Chefe (Decreto Reservado n" 11, de 5 de dezembro de 1980)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - Contratos de Obras e Serviços de Engenharia (Decreto n? 85.230, de 2 de outubro de
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.SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REG!ÃO-SUL - Conselho Deliberativo - Altera (Decreto nr
85.527, de 16 de dezembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DG DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - Conselho Deliberativo ~ Altera (Decreto nr
85.527, de 16 de dezembro de 1980)

1980)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - Licitações (Decreto n? 85.230, de 2 de outubro
de 1980)

SISTEMA DE PROTEÇAO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - Regulamento (Decreto n? 85.565, de 18 de dezembro de 1980)
SOCIEDADE MINEIRA DE RADIODIFUSÃO LTDA. (Decreto n:' 85.261, de 16
de outubro de 1980)
SOCIEDADE MINEIRA DE RADIODIFUSÃO LTDA. (Decreto n? 85.262, de 16
de outubro de 1980)
SOCIEDADE PEDRITENSE DE RADIO
LTDA. (Decreto n? 85.588, de 30 de dezembro de 1980)
SUiNO VIVO ~ Preços Mínimos (Decreto
n? 85.489, de 12 de dezembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA
~ Empregos ~ Cria (Decreto n? 85.432,
de 2 de dezembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS ~ Conselho de Administração ~ Altera (Decreto n? 85.315,
de 4 de novembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÚNIA - Conselho Deliberativo - Altera (Decreto n?
85.527, de 16 de dezembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA - Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro
do Brasil - Estrutura - Inclui (Decreto
n? 85.394, de 25 de novembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DÔ DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTROOESTE - Conselho Deliberativo - AI·
tera (Decreto n:' 85.527, de 16 de dezembro de 1980)
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTROOESTE - Empregos - Cria (Decreto n?
85.410, de 25 de novembro de 1980)

T
TELECOMUNICAÇOES AERONAUTICAS SI A - T ASA - Capital Social Aumento (Decreto n?85.240, de 7de outu·
bro de 1980)
TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS
SI A - TELEBRÃS - Capital Social ~
Aumento (Decreto n? 85.369, de 18 de novembro de 1980)
TELECOMUNICAÇOES DE SERGIPE
SI A - TELERGIPE - Capital Social - Aumento (Decreto nr 85.322, de 22
de novembro de 1980)
TELECOMUNICAÇOES DO MARANHÃO SI A - TELMA - Capital Social - Aumento (Decreto n:' 85.322, de 5
de novembro de 1980)
TELECOMUNICAÇOES DO PARANA
SI A - TELEPAR - Capital Social Aumento (Decreto n? 85.322, de 5 de novembro de 1980)
TELECOMUNICAÇOES DO PIAUÍ S/A
- TELEPISA - Capital Social - Aumento (Decreto n:' 85.606, de 30 de dezembro de 1980)
TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL
LTDA. (Decreto n:' 85.442, de 2 de dezembro de 1980)
TERRAS - Servidão - Paraná (Decreto
n? ~5.353, de 11 de novembro de 1980)
TERRAS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n? 85.386, de 24 de novembro de
1980)
TERRAS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n:' 85.468, de 10 de dezembro de
1980)

TERRAS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n? 85.469, de 10 de dezembro de
1980)
TERRAS - Servidão - Rio de Janeiro
(Decreto n? 85.470, de 10 de dezembro de
1980)
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TERRAS ~ Servidão - Santa Catarina
(Decreto n? 85.259, de 14 de outubro de
1980)
TERRAS - Servidão - Santa Catarina
(Decreto n? 85.404, de 25 de novembro de
1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Goiás (Decreto nr 85.247, de
9 de outubro de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Goiás (Decreto n? 85.464, de
10 de dezembro de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Goiás (Decreto n:' 85.583, de
29 de dezembro de 1980)
TERRAS DEVOLUTAS - Alienação Licitação - Roraima (Decreto n:' 85.247,
de 9 de outubrode 1980)
TERRITORIOS FEDERAIS - ICM - Re·
gulamento Aplicação (Decreto n:'
85.367, de 17 de novembro de 1980)
TERRITORIOS FEDERAIS
GrupoDireção e Assistência Intermediárias
(Decreto n? 85.347, de 11 de novembro de
1980)
TERRITORIOS FEDERAIS - Polícia Militar - Coronel - Soldo (Decreto n?
85.423, de 26 de novembro de 1980)
TERRITORIOS FEDERAIS - Polícia Militar - Indenização de Representação
(Decreto n? 85.424, de 26 de novembro de
1980)
TRATADO DE AMIZADE, COOPERA·
çÃO E COMERCIO - Brasil - GuínéBissau (Decreto n? 85.371, de 18 de novembro de 1980)
TRIGO MOURISCO - Preços Mínimos
(Decreto n? 85.467, de 10 de dezembro de
1980)

u
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
- Habilitação em Inspeção Escolar do
Cursode Pedagogia (Decreto n? 85.610,
de 30 de dezembro de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS - Enquadramento - Retificação (Decreto n? 85.596, de 30 de dezembro de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PER·
N AMBUCO - Empregos - Inclusão
(Decreto n:' 85.358, de 12 de novembro de
1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
- Empregos - Inclusão (Decreto n:'
85.612, de 30 de dezembro de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA·
NA .- Empregos - Inclusão (Decreto
n? 85.580, de 22 de dezembro de 1980)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE - Emprego Inclusão (Decreto n? 85.434, de 2 de dezembro de 1980)
USIMINAS MECÁNICA S/A - USIMEC
- Capital Social - Aumento (Decreto
n? 85.348, de 11 de novembro de 1980)

v
VALE NORTE ALUMÍNIO LTDA. - Capital Social - Aumento (Decreto n?
8~.505, de 15 de dezembro de 1980)
VICE· CONSULADO DO BRASIL - Brldgetown (Decreto n? 85.316, de 4 de novembro de 1980)

ANOTAÇÕES

