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89.268 - Decreto de 3 de janeiro de
1984 - Cria a Reserva Ecológica
Raso da Catarina, em área de terras que indica, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 4 de
janeiro de 1984
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89.269 - Decreto de 3 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a vinculação
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janeiro de 1984.
89.270 - Decreto de 4 de janeiro 1984
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da Uaim inas Mecânica S.A. Publicado no D.a. de 5 de janeiro de
1984.
89.271 - Decreto de 4 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre documentos e
procedimentos para despacho de
aeronave em serviço internacional.
Publicado no D.a. de 5 de janeiro
de 1984 e retificado no D.O. de 3 de
fevereiro de 1984.
89,272 - Decreto de 4 de janeiro de
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Acordo de Alcance Parcial n? 34,
concluído entre o Brasil e o Paraguai. Publicado no D.O. de 5 de janeiro de 1984.
89.273 - Decreto de 5 de janeiro de
1984 - Altera o Regulamento do
Magistério do Exército, aprovado
pelo Decreto n? 70.219, de I? de
março de 1972. Publicado no D.O.
de 6 de janeiro de 1984.
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89.274 - Decreto de 5 de janeiro de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, área
de terra, sem benfeitorias, situada
no Município de Camaquã, no Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no D.O. de 6 de janeiro de
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89.275 - Decreto de 5 de janeiro de
1984 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro; Recife e Goiana, Estado de Pernambuco. Publicado no D.O. de 6
de janeiro de 1984
,
,.

9

89.276 - Decreto de 5 de janeiro de
1984 - Altera dispositivo do Decreto n? 85.633, de 1981, que regula
a ocupação de imóveis residenciais
no Distrito Federal, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 6 de janeiro de 1984
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89.277 - Decreto de 9 de janeiro de
1984 - Reajusta o valor do soldo
base de cálculo da remuneração
dos policiais-militares das Polícias
Militares dos Territórios Federais
do Amapá e de Roraima. Publicado no D.O. de 10 de janeiro de
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de Iü de ianeíro de 1984.
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89.279 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias Direção Superior e
Assessoramento
Superior,
do
Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores. da Tabela Permanente
do Ministério dos Transportes, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 11 de janeiro de 1984...
89.280 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária,
do Grupo-Direção e Assistência Intermediária. do Quadro Permanente do Ministério dos Transportes. e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 11 de janeiro de 1984.. "
89.281 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias Direção Superior e
Assessoramento
Superior,
do
Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, da Tabela Permanente
da Superintendência Nacional da
Marinha .f\Percante, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 11 de janeiro de 1984
.
89.282 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária,
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias,do Quadro Permanente da Superintendência N acionaI da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 11 de janeiro de 1984
.
89.283 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Altera a composição do
Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN. Publicado no
D.O. de 11 de janeiro de 1984
.
89.284 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Cria o Fundo de Assistência Habitacional - FUNDHAB, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 11 de janeiro de 1984...
89.285 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Abre ao Ministério do
Exército o crédito suplementar no
valor de Crs 17.317.200.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de janeiro de 1984 e retificado no D.O. de 20 de janeiro de
1984
.
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89.286 - 'Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Abre à Presidência da República - o crédito suplementar no
valor de Crê 23.930.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de janeiro de 1984
.
89.287 - Decreto de 10 de janeiro de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Crê 20.000.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de janeiro de
1984
.
89.288 - Decreto de 10 de janeiro de
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vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de janeiro de 1984 e retificado no D.O. de 20 de janeiro de
1984
.
89.289 - Decreto de 11 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S .A.
NUCLEP. Publicado no D.O. de 12
.
de janeiro de 1984. .
89.290 - Decreto de 11 de janeiro de
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para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado «Fazenda
Nova Aurora», situado no Município de 'I'arauacé, no Estado do
Acre, compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária,
fixada pelo Decreto n? 67.557, -de
12-11-70, alterado pelos Decretos
ns s 75.295, de 27-1-75, e 85.075, de
27-8-80. Publicado no D.O. de 12 de
janeiro de 1984
.
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sageiros. Publicado no D.a. de 12
de janeiro de 1984 e republicado no
D.a. de 13 de janeiro de 1984
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89.293 - Decreto de 11 de janeiro de
1984 - Acrescenta parágrafo único
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de 22 de dezembro de 1983, que fixa
os efetivos de Oficiais da Força
Aérea Brasileira para 1984. Publicado no D.a. de 12 de janeiro de
1984
.
89.294 - Decreto de 12 de janeiro de
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Lavras. Publicado no D.a. de 13
de janeiro de 1984. .
.
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do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 13 de janeiro de
1984 .•..........•.•.....•........
89.296 - Decreto de 12 de janeiro de
1984 - Fixa as proporções para o
cálculo do número mínimo de vagas que deveriam ser abertas em
1983, para a aplicação da Quota
Compulsória no Ministério da Marinha. Publicado no D.a. de 13 de
janeiro de 1984
.
89.297 - Decreto de 12 de janeiro de
1984 - Altera o Decreto n? 88.453,
de 30 de junho de 1983, que dispõe
sobre equivalência de cursos para
efeito de aplicação do disposto no
artigo I? do Decreto n? 86.763, de
22 de dezembro de 1981. Publicado
no D.a. de 13 de janeiro de 1984...
89.298 - Decreto de 12 de janeiro de
1984 - Fixa as proporções a serem
observadas para promoção obrigatória de Oficiais das Armas, Quadros e Serviços do Exército, no
ano-base de 1983. Publicado no
D.a. de 13 de janeiro de 1984
.
89.299 - Decreto de 13 de janeiro de
1984 - Promulga o Acordo Comercial entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo
da República Argelina Democrática e Popular. Publicado no D.a. de
16 de janeiro de 1984
.
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89.300 - Decreto de 13 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a execução de
Protocolo Modificativo do Acordo
de Alcance Parcial n? 3, concluído
entre o Brasil e o Chile. Publicado
no D.a. de 16 de janeiro de 1984...
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89.301 - Decreto de 13 de janeiro de
1984 - Prorroga, pelo prazo de 12
(doze) meses, os projetos de reflorestamento protocolados no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, nos anos de
1980, 1981 e 1982, aprovados para a
região semi-árida do Nordeste Setentrional, com seus respectivas
cronogramas de execução. Publicado no D.a. de 16 de janeiro de
1984 .......................•.....
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89.302 - Decreto de 13 de janeiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Ciências e de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e
dos cursos de Agronomia e de Zootecnia da Escola Superior de Ciências Agrárias de Rio Verde, Goiás.
Publicado no D.a. de 16 de janeiro
de 1984
.
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89.303 - Decreto de 13 de janeiro de
1984 - Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao imo-base de 1983, nos diversos Quadros do Corpo de Oficiais
da Ativa. Publicado no D.a. de 18
de janeiro de 1984
.
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89.304 - Decreto de 17 de janeiro de
1984 .- Cria Núcleo de Secretaria
de Controle Interno nos Gabinetes
da Presidência da República. Publicado no D.a. de 18 de janeiro de
1984 e retificado no D.a. de 19 de
janeiro de 1984
.
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89.305 - Decreto de 18 de janeiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgadatà Rádio Copacabana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.a. de 19 de ianeíro de
1984
.
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1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Sociedade
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Rádio Emissora Metropolitana
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no
D.a. de 19 de janeiro de 1984
.
89.307 - Decreto de 18 de janeiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Excelsior da Bahia S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicado
no D.a. de 19 de janeiro de 1984...
89.308 - Decreto de 18 de janeiro de
1984 - Altera o Decreto n:' 88.290,
de 9 de maio de 1983, que autoriza
o funcionamento de habilitações
em curso de Letras. Publicado no
D.a. de 19 de janeiro de 1984... ':..
89.309 - Decreto de 18 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a competência
da Procuradoria-Geral da Fazenda
N acional para exercer a representação da União nas AssembléiasGerais e ~romover a defesa e o
controle dos interesses da Fazenda
Nacional junto às empresas estatais. e dá outras providências. Publicado no D.a. de 19 de janeiro de
1984

.
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89.311 - Decreto de 23 de janeiro de
1984 - Revoga os Decretos n-s
73.079, de 5 de novembro de 1973, e
75.369, de 13 de fevereiro de 1975.
Publicado no D.a. de 24 de janeiro
de 1984
.
89.312 - Decreto de 23 de janeiro de
1984 - Expede nova edição da
Consolidação das Leis da Previdência Social. Publicado no D.a.
de 24 de janeiro de 1984
.
89.313 - Decreto de 24 de janeiro de
1984 - Altera o Decreto n:' 62.724,
de 17 de maio de 1968, e o Regulamento a que se refere o Decreto n?
68.419, de 25 de março de 1971 que
dispõem, respectivamente, sobre
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89.314 - Decreto de 24 de janeiro de
1984 - Estabelece área de proteção
para fonte de água mineral. Publicado no D.a. de 25 de janeiro de
1984
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89.315 - Decreto de 24 de janeiro de
1984 - Estabelece área de proteção
para fonte de água mineral. Publicado no D.a. de 25 de janeiro de
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89.316 - Decreto de 24 de janeiro de
1984 - 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 da Bahia - COE LBA, no Estado da Bahia. Publicado no D.a. de 25 de janeiro de 1984
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89.310· - Decreto de 19de janeiro de
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de abril de 1980, que regulamenta o
instituto da progressão funcional.
Publicado no D.a. de 20 de janeiro
de 1984
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outras providências. Publicado no
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Paulo, no Estado de São Paulo.
Publicado no D.a. de 25 de janeiro
de 1984.
89.320 - Decreto de 24 de janeiro de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da subestação de Iguaba. da
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ,
no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.a. de 25 de janeiro de
1004
89.321 - Decreto de 24 de janeiro de
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terra destinada à passagem de trecho de linha de transmissão da
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ,
no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.a. de 25 de janeiro de
1984.
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Publicado no D.a. de 25 de janeiro
de 1984.
89.323 - Decreto de 24 de janeiro de
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89.326 - Decreto de 25 de janeiro de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Acordo - de Alcance Parcial n:' 8,
concluído entre o Brasil e a
Bolívia. Publicado no D.a. de 26
de janeiro de 1984 e retificado no
D.a. de 7 de fevereiro de 1984. ....
89.327 - Decreto de 25 de janeiro de
1984 - Promulga o Convênio sobre
Transporte Terrestre Fronteiriço
de Carga entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela.
Publicado no D.a. de 26 de janeiro
de 1984.
89.328 - Decreto de 25 de janeiro de'
1984 - Cassa a concessão outorgada à Rádio Voz do São Francisco
Ltda., para executar serviços de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de .Ianuérla, Estado
de Minas Gerais. Publicado no D.a.
de 26 de janeiro de 1984.
.89.329 ~ Decreto de 25 de fevereiro
de 1984 - Cassa a concessão outorgada à Rádio Cultura de Jaguaribe Ltda., para executar serviços
de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de .Iaguaríbe, Estado do Ceará. Publicado no D.a.
de 26 de janeiro de 1984.
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Publicado no D.a. de 26 de janeiro
de 1984.
89.331 - Decreto de 25 de janeiro de
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89.345 - Decreto de 31 de janeiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Fundação
Cristã-Espírita Cultural Paulo de
'I'arso, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média.
na cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Publicado no
D.a. de I? de fevereiro de 1984. ...
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radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Averé, Estado de
São Paulo. Publicado no D.a. de
I? de fevereiro de 1984
89.347 - Decreto de 31 de janeiro de
1984 - Autoriza a Universidade
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1984 e retificado no D.a. de 23 de
fevereiro de 1984.
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vereiro de 1984.

123

123

124

126

89.349 - Decreto de I? de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a criação de
empregos de Professor da carreira
de Magistério de I? e 2? Graus, na
Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Química do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 2 de fevereiro de 1984.

127

89.350 - Decreto de 6 de fevereiro de
1984 .....:. 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 dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas. Publicado no D.a.
de 7 de fevereiro de 1984.

127
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89.351 - Decreto de 6 de fevereiro de
1984 - Fixa os efetivos do Exército para 1984. Publicado no D.a. de
7 de fevereiro de 1984.

129

89.352 - Decreto de 6 de fevereiro de
1984 - Aprova o regulamento do
Departamento de Engenharia e Comunicações (R-155). Publicado no
D.a. de 7 de fevereiro de 1984. ....

133

89.353 - Decreto de 6 de fevereiro de
1984 - Aprova o Aditamento ao
Plano Geral de Convocação para o
Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas, em 1985 (Decreto n?
88.983, de 10 de novembro de 1983).
Publicado no D.a. de 7 de fevereiro de 1984.
..

140

89.354 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a inclusão de
emprego na Tabela Permanente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 8 de fevereiro de 1984.

140

89.355 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Revoga a concessão outorgada à Rádio Tamandaré S.A., para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco.
Publicádo no D.a. de 8 de fevereiro de 1984.

143

89.356 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda .• para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.a. de 8 de fevereiro
de 1984.

143

89.357 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Declara de utilidade pública para fins de desapropriação,
área de terreno a ser desmembrada
de área maior, com benfeitoria, situada no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, destinada à
instalação de Central Telefônica a
cargo da Telecomunicações de São
Paulo S.A. - TELESP. Publicado
no D.a. de 8 de fevereiro de 1984.

144
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89.358 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a criação de
empregos na Tabela Permanente
da Universidade Federal de Santa
Maria, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 8 de fevereiro de 1984.
89.359 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
de habilitação do curso de Estudos
Sociais da Fundação Educacional
de Santa Catarina. Publicado no
D.a. de 8 de fevereiro de 1984. ....
89.360 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Fundação
Educacional Dom Pedro Felipak,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Wenceslau Braz, Estado
do Paraná. Publicado no D.O. de 8
de fevereiro de 1984.
89.361 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Cultura de Arapongas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Arapongas, Estado do Paraná. Publicado no D.O. de 8 de fevereiro
de 1984
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89.365 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Abre ao Tribunal Federal
de Recursos o crédito suplementar
no valor de Crê 2.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 8 de fevereiro de 1984. ....

163

158

89.366 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio e Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar de Cr$
.
141.000.000.000,00, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 8 de fevereiro de
1984.

164

158

89.367 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde em favor do Departamento de
Pessoal, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 33.500.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 8 de fevereiro de 1984. ....

165

89.368 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Aprova o Regulamento para a Reserva da Marinha. Publicado no D.O. de 8 de fevereiro de
1984.

165

89.369 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Autoriza o Instituto N acíonal de Colonização e Reforma
Agrária - IN CRA a doar o imóvel
que menciona. Publicado no D.O.
de 8 de fevereiro de 1984.

179

89.370 - Decreto de 8 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Difusara de Joinville Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média. na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Publicado no D.O. de 9 de fevereirode 1984

181

89.371 - Decreto de 8 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Fundação
São Vicente de Paulo, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Araucária, Estado do Paraná. Publicado no D.O. de 9 de fevereiro de
1984.

182

146

159

89.362 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Tropical de Três Corações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Três Corações, Estado de Mínas Gerais. Publicado no D.O. de 8
de fevereiro de 1984.

160

89.363 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Modificativo do Acordo
de Alcance Parcial n? 13, concluído
entre o Brasil e a Venezuela. Publicado no D.O. de 8 de fevereiro de
1984.

161

89.364 - Decreto de 7 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Modificativo do Acordo
de Alcance Parcial n? 12, concluído
entre Brasil e Peru. Publicado no
D.O. de 8 de fevereiro de 1984 e retificado no D.O. de 13 de fevereiro
de 1984.

162
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89.372 - Decreto de 8 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos as
concessões outorgadas às entidades relacionadas em anexo para
explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O. de 9 de
fevereiro de 1984.

183

89.373 - Decreto de 8 de fevereiro de
1984 - Declara de utilidade pública a instituição que menciona. Publicado no D.O. de 9 de fevereiro
de 1984.

185

89.374 - Decreto de 8 de fevereiro de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de trecho de linha de distribuição da
LIG HT - Serviços de Eletricidade
S.A., no Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D.O. de 9 de fevereiro de 1984. ..

185

89.375 - Decreto de 9 de fevereiro de
1984 - Declara de utilidade pública a instituição que menciona. Publicado no D.O. de 10 de fevereiro
de 1984

187

89.376 1984 tas do
do no
1984.

187

Decreto de 9 de fevereiro de
Altera o Regimento de CusTribunal Marítimo. PublicaD.O. de 10 de fevereiro de

89.377 - Decreto de 10 de fevereiro de
1984 - Declara luto oficial. Publ icado no D.O. de 13 de fevereiro de
1984.
89.378 - Decreto de 14 de fevereiro de
1984 - Outorga à Companhia Paranaense de Energia - COPEL,
concessão para produção de energia elétrica através de usinas hidrelétricas em operação no Estado
do Paraná. Publicado no D.O. de
15 de fevereiro de 1984.
89.379 - Decreto de 14 de fevereiro de
1984 - Cria empregos na Tabela
Permanente da Escola Técnica Federal do Piauí, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 15
de fevereiro de 1984.

188

189

190

PAG.

89.380 - Decreto de 14 de fevereiro de
1984 - Cria empregos na Tabela
Permanente da Escola Técnica Federal do Amazonas, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 15 de fevereiro de 1984.

193

89.381 - Decreto de 14 de fevereiro de
1984 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro, Niterói
e Angra dos Reis, Estado do Rio
de Janeiro; Salvador, Estado da
Bahia; Recife, Ipojuca, Jaboatão e
Paulista, Estado de Pernambuco e
de Fortaleza, Estado do Ceará. Publicado no D.O. de 15 de fevereiro
de 1984.

195

89.382 - Decreto de 15 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos as
concessões outorgadas às entídades relacionadas em anexo para
explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades. e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O. de 16
de fevereiro de 1984.

197

89.383 - Decreto de 15 de fevereiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Secretariado Executivo da Associação Latino-Americana, em" Recife, Pernambuco. Publicado no D.O. de 16 de fevereiro
de 1984.

199

89.384 - Decreto de 15 de fevereiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
de habilitação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e
Ciências Humanas Professor Laerte de Carvalho. Publicado no D.O.
de 16 de fevereiro de 1984.

200

89.385 - Decreto de 15 de fevereiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
da habilitação Administração Escolar a ser ministrada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bragança Paulista - São
Paulo. Publicado no D.O. de 16 de
fevereiro de 1984.

201

89.386 - Decreto de 15 de fevereiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
de habilitação do curso de Letras
da Fundação Educacional do Vale
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do .Jacuí, Rio Grande do Sul. Publicado no D.a. de 16 de fevereiro
de 1984

89.387 - Decreto de 15 de fevereiro de
1984 - Autoriza o funcionamento
da habilitação Educação Moral e
Cívica, do curso de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Dom Bosco, no
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no D.a. de 16 de fevereiro
de 1984. . _......
89.388 - Decreto de 20 de fevereiro de
1984 - Altera os Estatutos da Empresa Brasileira de Assistência
Técnica e Extensão Rural - EM·
BRATER, aprovados pelo Decreto
n? 75.373, de 14 de fevereiro de
1975, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 21 de fevereiro
de 1984
_.........
89.389 - Decreto de 20 de fevereiro de
1984 - Altera os Decretos n?s
77.701, de 31 de maio de 1976,
78.541, de 6 de outubro de 1976,
87.279, de 14 de junho de 1982 e
87.959, de 21 de dezembro de 1982,
que dispõem sobre a composição
das Categorias-Direção Superior e
Assessoramento
Superior,
do
Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das CategoriasDireção Intermediária e Assistência
Intermediária
do GrupoDireção e Assistência Intermediárias, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 21 de fevereiro de 1984.
89.390 - Decreto de 21 de fevereiro de
1984 - Concede autorização ao navio de pesquisa «Gyre», de bandeira norte-americana, para realizar
em águas brasileiras os serviços
que especifica. Publicado no D.a.
de 22 de fevereiro de 1984.
89.391 - Decreto de 21 de fevereiro de
1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no
valor de Cr$
432.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a, de 22 de
fevereiro de 1984.
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89.392 - Decreto de 21 de fevereiro de
1984 - 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 da Bahia - COELBA, no Estado da Bahia. Publicado no D.a. de 22 de fevereiro de 1984.

207

89.393 - Decreto de 21 de fevereiro de
1984 - Cassa a concessão outorgada à Rádio Tapajós de Pitanga
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Pitanga, Estado do
Paraná. Publicado no D.a. de 22
de fevereiro de 1984.

208

89.394 - Decreto de 21 de fevereiro de
1984 - Aprova o Regulamento para o Corpo do Pessoal Graduado
da Aeronáutica, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 22
de fevereiro de 1984 e retificado no
D.a. de 27 de fevereiro de 1984. ...

209

89.395 - Decreto de 21 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a unificação
dos prazos de concessão da Companhia Telefônica do Brasil Central e Controladas e dá outras providências. Publicado no D.a. de 22
de fevereiro de 1984.

229

89.396 - Decreto de 22 de fevereiro de
1984 - Autoriza a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA a, mantida a condição de subsidiária, mudar a denominação e objeto social
da Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER, e dá outras providências. Publicado no
D.a. de 23 de fevereiro de 1984. ...

234

89.397 - Decreto de 22 de fevereiro de
1984 - Autoriza o aumento do capital social do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre. Publicado no
D.a. de 23 de fevereiro de 1984. ...

236

89.398 - Decreto de 22 de fevereiro de
1984 - 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 -
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89.406 - Decreto de 29 de fevereiro de
CHESF, nos Estados de Alagoas e
1984 - Renova por 10 (dez) anos as
Sergipe. Publicado no D.a. de 23
concessões outorgadas às entidade fevereiro de 1984.
237
des relacionadas em anexo para
89.399 - Decreto de 22 de fevereiro de
explorarem serviços de radiodifu1984 - Dispõe sobre o montante do
são sonora em onda média, nas cio
capital social da Companhia Hidro
dades e unidades da Federação inElétrica do São Francisco
dicadas. Publicado no D.O. de I?
CHESF. Publicado no D.a. de 23
de março de 1984.
244
de fevereiro de 1984.
238
89.407 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
89.400 - Decreto de 22 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre o limite do caconcessão outorgada à Rádio Cultura D'Oeste S.A., para explorar
pital autorizado da Indústria Carboquimica Catarinense S .A.
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Lavras,
ICC. Publicado no D.a. de 23 de
fevereiro de 1984.
239
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de I? de março de 1984.
246
89.401 - Decreto de 22 de fevereiro de
89.408 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
1984 - Autoriza a transferência diconcessão outorgada à Rádio Soreta da concessão outorgada à Sociedade Cruz de Malta Ltda .• para
ciedade Rádio Guaruiá de Orleans
explorar serviço de radiodifusão
Ltda.. para a Rádio Sociedade
sonora em onda média, na cidade
Cruz de Malta Ltda. Publicado no
de Lauro Müller, Estado de Santa
D.O. de I? de março de 1984. ..... 247
Catarina. Publicado no D.a. de 23
de fevereiro de 1984.
239 89.409 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Renova por 10 (dez) anos as
89.402 - Decreto de 22 de fevereiro de
concessões outorgadas às entida1984 - Autoriza o funcionamento
des relacionadas em anexo para
do curso de Graduação de Profesexplorarem serviços de radiodifusores da Parte de Formação Espesão sonora em onda média, nas cicial do Currículo do Ensino de 2?
dades e unidades da Federação inGrau, a ser ministrado pela Faculdicadas.· Publicado no D.O. de I?
dade de Educação Osório Campos,
de março de 1984.
248
Rio de Janeiro. Publicado no D.O.
de 23 de fevereiro de 1984.
240 89.410 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Dispõe sobre a composição
89.403 - Decreto de 24 de fevereiro de
das Categorias Direção Superior e
1984 - Fixa, para o exercício de
Assessoramento
Superior,
do
1984, o limite global de importaGrupo-Direção e Assessoramento
ções através da Zona Franca de
Superiores, da Tabela Permanente
Manaus, e dá outras providências.
do Centro de Desenvolvimento e
Publicado no D.a. de 27 de fevereiApoio Técnico à Educação - CE241
ro de 1984.
DATE, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de I? de março
89.404 - Decreto de 24 de fevereiro de
de 1984.
250
1984 - Constitui Reserva Nacional
de cobre e seus associados a área
que menciona, no Estado do Pará e
no Território Federal do Amapá, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 28 de fevereiro de 1984.
89.405 - Decreto de 27 de fevereiro de
1984 - Fixa o limite a que se refere
o artigo 27 do Decreto-lei n? 2.065,
de 26 de outubro de 1983. Publicado no D.O. de 28 de fevereiro de
1984.

242

244

89.411 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Altera a redação da alínea e
do artigo I? do Decreto n? 83.840,
de 14 de agosto de 1979, que delega
competência a Ministros de Estados e a outras autoridades para a
prática de atos que especifica. Publicado no D.O. de I? de março de
1984.
89.412 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Declara de utilidade públi-

254

XII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PAG.

PAG.

ca, 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.a. de I? de março
de 1984
"..........
89.413 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Declara de utilidade pú blica, para fins de desapropriação,
áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Pioneiros,
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo. Publicado no D.a. de I? de
março de 1984.
89.414 - Decreto de 29 de fevereiro de
1984 - Aprova o Regulamento do
Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 1 ~
de março de 1984.
89.415 - Decreto de 1~ de março de
1984 - Aumenta o Capital da
Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco - CODEVASF, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 2 de
março de 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.416 - Decreto de 1 ~ de março de
1984 - Dá nova redação ao artigo
1~ do Decreto n~ 71.578, de 19 de
dezembro de 1972, que dispõe sobre a coordenação das solenidades
de substituição da Bandeira N acíonal haeteada no mastro especial
implantado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 2
de março de 1984.
89.417 - Decreto de 1 ~ de março de
1984 - Dispõe sobre o limite do
Capital Autorizado da Petrobrás
Distribuidora S .A. - BR. Publicado no D.O. de 2 de março de 1984.
89.418 - Decreto de 1~ de março de
1984 - Autoriza o Banco Central
do Brasil a contratar refinanciamento, no valor de até US$
156.000.000.00 em favor da Repúbli·
ca da Bolívia. Publicado no D.O.
de 2 de março de 1984... _.........
89.419 - Decreto de 8 de março de
1984 - Promulga o Convênio 80-

255

256

258

264

265

266

267

bre Transportes Marítimos entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador. Publicado no D.O.
de 9 de março de 1984. ....

267

89.420 - Decreto de 8 de março de
1984 - Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio
FUN AI, aprovado pelo Decreto n?
84.638, de 16 de abril de 1980, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 9 de março de 1984.

268

89.421 - Decreto de 8 de março de
1984 - Declara de utilidade públi·
ca, para fins de desapropriação,
área de terras, com benfeitorias,
situadas nos Municípios de Gaspar, Ilhota. It.ajaí, Navegantes, Piçarras e Penha, no Estado de Santa Catarina. Publicado no D.O. de
9 de março de 1984.

275

89.422 - Decreto de 8 de março de
1984 - Homologa a demarcação da
Área Indígena que menciona. no
Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no D.a. de 9 de março de
1984.

277

89.423 - Decreto de 8 de março de
1984 - Dispõe sobre o limite do
Capital Autorizado da Ultrafértil
S.A. - Indústria e Comércio de
Fertilizantes. Publicado no D.a.
de 9 de março de 1984. . . .

278

89.424 - Decreto de 8 de março de
1984 - Dispõe sobre o montante do
capital social da Florestas Rio Doce S.A. Publicado no D.O. de 9 de
março de 1984.

279

89.425 - Decreto de 8 de março de
1984 - Autoriza o aumento do capital social da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos EBTU. Publicado no D.O. de 9 de
março de 1984.

279

89.426 - Decreto de 8 de março de
1984 - Renova por 10 (dez) anos as
concessões outorgadas às entidades relacionadas em anexo para
explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.a. de 9 de
março de 1984. ..... . . . . . . . . . . . . . .
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89A27 - Decreto de 8 de março de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias, Direção Superior e
Assessoramento
Superior
do
Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores. da Tabela Permanente
do Ministério da Fazenda, e dá outras providências. Publicado no
D.a. de 9 de março de 1984.
89A28 - Decreto de 8 de março de
1984 - Dispõe sobre a criação de
empregos na Tabela Permanente
do Departamento de Polícia Federal, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 9 de março de
1984.
89A29 - Decreto de 8 de março de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Unaí,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no na. de 9 de março de
1984.
89A30 - Decreto de 8 de março de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural constituído de parte da
«Fazenda Saco Grande», situado
no Municipio de Unaí, no Estado
de Minas Gerais. e compreendido
na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto
n? 89.429, de 8 de março de 1984.
Publicado no D.a. de 9 de março
de 1984.

89.431 - Decreto de 8 de março de
1984 - Dispõe sobre o Plano Básico de Zoneamento de Ruído e Planos Específicos de Zoneamento de
Ruído a que se refere o Código
Brasileiro do Ar. Publicado no
D.a. de 9 de março de 1984 e republicado no D.a. de 15 de março de
1984.
89A32 - Decreto de 9 de março de
1984 - Dispõe sobre a execução de
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DECRETOS

DECRETO N? 89.268, DE 3 DE JANEIRO DE 1984
Cria a Reserva Ecológica Raso da Catarina, em área de terras que indica, e dá
outras províâêncíee.

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 9?, item VI, da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n? 88.351, de I? de junho de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica criada a Reserva Ecológica Raso da Catarina, objet.ivando a implantação de uma Estação Ecológica na área de terras devolutas situada no Nordeste do Estado da Bahia, entre os paralelos 9' e
l O'' S e meridianos 38'20" a 38'45" W, que partindo do ponto 01 de
coordenadas geográficas 38'29'20" W e 9'33'13"S, segue rumo Sul por
uma linha reta e seca a distância de aproximadamente 5.896 m (cinco
mil, oitocentos e noventa e seis metros) até encontrar o ponto 02 de
coordenadas geográficas 38'29'20" W e 9'36'25" S; deste ponto segue
rumo Leste por uma linha reta e seca a distância de aproximadamente
4.267m (quatro mil, duzentos e sessenta e sete metros) até o ponto 03 de
coordenadas geográficas 38'27'00" W e 9'36'25" S; deste ponto, com
azimute de 178°20' segue por uma linha reta a distância aproximada de
9.986 fi (nove mil, novecentos e oitenta e seis metros, até o ponto 04 de
coordenadas geográficas 38'26'50" W e 9'41 '50" S; deste ponto segue
rumo Oeste por uma linha reta e seca a distância de aproximadamente
4.571m (quatro mil, quinhentos e setenta e um metros) até o ponto 05 de
coordenadas geográficas 38'29'20" W e 9'41 '50" S; deste ponto segue
rumo Sul por uma linha reta e seca a distância de aproximadamente
23.342m (vinte e três mil, trezentos e quarenta e dois metros) até o ponto 06 de coordenadas geográficas 38'29'20" W e 9'54 '30" S; deste ponto
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segue rumo Oeste por uma linha reta e seca a distância de aproximadamente 15.226m (quinze mil, duzentos e vinte e seis metros) até o ponto
07 de coordenadas geográficas 38'37'40" W e 9'54'30" S; deste ponto
com azimute de 305°40' segue por uma linha reta a distância de aprox imadamente 14.237m (quatorze mil, duzentos e trinta e sete metros) até o
ponto 08 de coordenadas geográficas 38'44'00" W e 9'50'00" S; deste
ponto com azimute de 2° segue por uma linha reta a distância de .aproximadamente 3ü.927m (trinta mil, novecentos e vinte e sete metros) até
o ponto 09 de coordenadas geográficas 38'44'00" We 9°33'13" S; deste
ponto segue por uma linha reta e seca a distância de aproximadamente
26.827m (vinte e seis mil, oitocentos e vinte sete metros; até o ponto 01,
marco inicial desta descrição perfazendo um perímetro de aproximadamente I35.279m (cento e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e nove
metros) e uma área de aproximadamente 99.772ha (noventa e nove mil,
setecentos e setenta e dois hectares).
Art. 2? A administração e fiscalização da Reserva Ecológica Raso
da Catarina, será exercida pela Secretaria Especial do Meio Ambiente
- SEMA, do Ministério do Interior, na forma que dispõe a legislação
federal específica.
Parágrafo único. A SEMA expedirá as instruções normativas necessárias ao cumprimento deste artigo.
Art. 3? A abertura de estradas na área da Reserva Ecológica dependerá de prévia aprovação do Poder Executivo Federal.
Art. 4?

Constatada, na Reserva Ecológica de que trata este decre-

to, a existência de jazidas minerais de relevante interesse para o desen-

volvimento nacional, a área prevista no artigo I? será redelimitada, a
fim de permitir a respectiva exploração.
Art. 5? A SEMA se articulará com os demais órgãos e entidades
da Administração Pública para que sejam adotadas as medidas necessárias à efetiva implantação da Reserva Ecológica Raso da Catarina.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO N? 89.269, DE 3 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a vinculação administrativa do Banco de Roraima S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Banco de Roraima S .A., Sociedade de Economia Mista
instituída na forma da Lei n ? 5.476, de 24 de julho de 1968, passa a ser
vinculado à Administração do Território Federal de Roraima, integrando a estrutura básica de que trata o Decreto n? 84.453, de 31 de janeiro
de 1980.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.270, DE 4 DE JANEIRO DE 1984
Autoriza o aumento de capital da Ueiminas Mecânica S.A.

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 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica a Usiminas Mecânica S.A. autorizada a aumentar o
seu capital social atê o valor de Crê 34.747.230.726,48 (trinta e quatro
bilhões, setecentos e quarenta e sete milhões, duzentos e trinta mil, setecentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta e oito centavos}, mediante
emissão de ações ordinárias e preferenciais, na proporção das atualmente existentes.
Art. 2? Fica igualmente autorizada a subscrição de ações, no referido aumento de capital, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, atê o montante de Cr$ 8.281.092.428,16 (oito
bilhões, duzentos e oitenta e um milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e oito cruzeiros e dezesseis centavos).
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
DECRETO N? 89.271, DE 4 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre documentos e procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH da Constituição, e tendo em vista as N armas e Recomendações Internacionais constantes da oitava edição do
Anexo 9 à Convenção da Aviação Civil Internacional, cuja observância
foi determinada pelo Decreto n'' 86.228, de 28 de julho de 1981, objetivando simplificar os documentos e procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional,
DECRETA:
Art. I? Não serão exigidos, para despacho de aeronave em vôo internacional, a Declaração Geral e o Manifesto de Passageiros.
Parágrafo único. O transportador deverá fornecer ao Dep art.amento de Polícia Federal, por escrito, nos aeroportos de escala e destino,
além do nome e CGC da empresa, matrícula e País da aeronave, os seguintes dados:
a) na chegada: rota e número de tripulantes e passageiros
para desembarque e em trânsito;

b; na partida: rota e número de tripulantes e passageiros
para embarque e em trânsito.
Art. 2? O controle de entrada e saída será procedido com o cartão
de entrada/saida (modelo oficial), o qual deverá ser preenchido e entregue pelo passageiro ao Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único. O controle de entrada de passageiro será precedido no aeroporto do local de destino deste ou, ocorrendo a transformação do vôo internacional em doméstico, no lugar onde a mesma se der,
a critério do Departamento de Polícia Federal, ouvidos os demais órgãos competentes.
Art. 3? Ao tripulante de aeronave, portador de licença válida ou
Certificado de Membro da Tripulação, não serão exigidos passaporte e
visto consular.
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Art. 4? O passageiro em viagem contínua com trânsito pelo território nacional, deverá permanecer em área do aeroporto determinada
pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 5? Quando a viagem contínua do passageiro tiver que ser interrompida por motivo imperioso ou por impossibilidade de transbordo
imediato, o transportador dará conhecimento do fato, por escrito, ao
Departamento de Polícia Federal.
§ I? O Departamento de Polícia Federal, se julgar procedentes os
motivos alegados, determinará o local em que o mesmo deva permanecer e as condições a serem observadas por ele e pelo transportador, não
devendo o prazo de estada exceder ao estritamente necessário ao prosseguimento da viagem.
§ 2? Se o motivo alegado for de saúde, o Departamento de Polícia'
Federal ouvirá a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária dos Portos,
Aeroportos e Fronteiras.
Art. 6? Em caso de pouso efetuado eventualmente em aeroporto
não internacional, ou fora do aeroporto, os passageiros e tripulantes ficarão sob a responsabilidade do transportador até que sejam satisfeitas
as formalidades de desembarque ou prosseguimento do vôo.
Parágrafo único. Ocorrendo o pouso de que trata este artigo, deverá o transportador dar imediato conhecimento do fato à Divisão N acional de Vigilância Sanitária dos Portos, Aeroportos e Fronteiras, ao
Departamento de Polícia Federal e à Secretaria da Receita Federal, para as providências a cargo desses órgãos.
Art. 7': A infração de disposições constantes deste decreto sujeita
o infrator às sanções previstas na legislação vigente.
Art. 8? Ficam revogados o Decreto n? 66.485, de 24 de abril de
1970, e todas as disposições em contrário.
Art. 9': Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.272, DE 4 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial n? 34, concluído entre o
Brasil e o Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
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Considerando que o Tratado de Morrtevrdeu l~tsU. que CriOU a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil
em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através
do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu
artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;

Considerando que a Resolução n? 1, do Conselho de Ministros das
Relações Exteriores da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), prevê, no seu artigo l? a incorporação, mediante renegociação, dos compromissos derivados do programa de liberação do Tratado de Montevidéu 1960 ao novo esquema de integração da ALADI;

Considerando que, de acordo com O artigo 2?, da Resolução n? 4, do
Segundo Periodo de Sessões Extraordinárias da Conferência de Avaliação e Convergência da ALADI, realizou-se, de 11 a 30 de abril de 1983,
um período de Sessões Extraordinárias da Conferência, para formalizar
Acordos de renegociação das preferências outorgadas no período
196211980;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Paraguai,
com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu,
no dia 30 de abril de 1983, o Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Periodo 1962/1980, que substitui, no
que se refere ao Paraguai, o Acordo de Alcance Parcial n? 26, posto em
vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 85.803, de 10 de março de 1981 e prorrogado pelo Decreto n? 86.972, de 26 de fevereiro de 1982, cuja vigência
expirou em 30 de abril último;
Considerando que o Acordo de Alcance Parcial, anexo ao presente
Decreto, deverá entrar em vigor a partir de i? de maio de 1983;

DECRETA:
Art. I? A partir de I? de maio de 1983, as importações dos produtos especificados no Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Concessões Outorgadas no Periodo 1962/1980, anexo ao presente decreto, originárias do Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e condições estipuladas no anexo do Acordo, obedecidas as cláusulas e dispositivos
nele estabelecidos.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto é de
aplicação exclusiva aos produtos originários do Paraguai, não sendo
extensível a terceiros países, por aplicação da Cláusula de Nação mais
Favorecida ou de disposições equivalentes.
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Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 4 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo está publicado em

suplemento ao D.a. de 5-1-84.

DECRETO N? 89.273, DE 5 DE JANEIRO DE 1984
Altera o Regulamento do Magistério do
Exército, aprovado pelo Decreto n? 70.219,
de I? de março de 1972.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O caput do artigo 45 do Regulamento do Magistério do
Exército, aprovado pelo Decreto n? 70.219, de I? de março de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 45. O professor civil, no Estabelecimento em que leciona, fica sujeito, se do Ensino Médio, ao regime de 24 (vinte
quatro) horas semanais de efetiva atividade de magistério, das
quais, no mínimo, 12 (doze) de aulas; se do Ensino Superior, ao
regime de 40 (quarenta) horas semanais de atividade de Magistério. Quanto ao professor militar, fica subordinado às regras
estabelecidas por seu Comandante, de acordo com o interesse
do ensino, observadas as diretrizes do Departamento de Ensino
e Pesquisa.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 89.274, DE 5 DE JANEIRO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, área de terra, sem benfeito-

rias, situada no Municípío de Camaquã no
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, 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 na forma do disposto nos itens n e VI
do art. 2? da Lei n:' 4.132, de 10 de setembro de 1962,
DECRETA:

Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento DNOS, área de terra de aproximadamente 1.222.276m' (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e seis metros quadrados),
marginal ao lago formado pela Barragem do Arroio Duro e compreendida entre as curvas de nível de cotas 53,70m (cinqüenta e três metros e
setenta centímetrosl e 55,OOm (cinqüenta e cinco metros), tendo tais altitudes, como origem, o nível médio do mar adotado pelo Serviço Geográfico do Exército, SGE. A área citada, titulada a diversos particulares, compreende os seguintes lotes; A-Ol - 3.706,00m'; A·02 40.886,00m'; A-03 - l2,4l3,00m'; A-04 - 3,414,00m'; A-05 - 4.9l7,00m';
A-06 - 5.700,00m'; A-07 - 1.596,00m'; A-08 - 9l8,00m'; A-09 2.883,00m'; A-lO - 2.506,00m'; A-ll - 90l,00m'; A-12 - l30,00m'; A-13
29.830,00m'; A-14 3.390,00m'; A-15' 3.706,00m'; A·16 8.203,OOm'; A-17 - 2.022,00m'; A-18 - l8.505,00m'; A-19 - 3.l00,00m';
A-20 - 5.802,00m'; A-2l - l7.524,00m'; A-22 - 3.75l,00m'; A-23
7.805,00m'; A·24
9.277,00m'; A-25
100.570,00m'; A-30
36.200,OOm'; A-3l
45.8l0,00m'; A-32
8,4l0,00m'; A-33
10,44l,OOm'; A-34 - 19.080,00m'; A-35 - 5.823,00m'; A-36 - 8.035,00m';
A-38 - 10.550,00m'; A-39 - 50.l25m'; A-40 - 5.300,00m'; A-4l 2.080,00m'; A-42 - 1.666,00m' A·43 - 23,449,00m'; A-47 - 3.999,00m'; A48 -1.55l,00m'; A-49 -1.850,00m'; A-50 -11.362,00m'; A-51 - 2.825,00m';
A-52 - 3.722,00m' A-53 -13.808,00m'; A-54 - 2.505,00m'; A·55 - 200,00m';
A-56 - 570,00m'; A-57 - 1.260,00m'; A-58 - 3.708,00m'; A-59 725,00m'; B-Ol -18,420,00m'; B-02 - 5l7,00m'; B-03 - 3.233,00m'; B-042.544,OOm'; B·05 - 2.008,00m'; B-06 -950,OOm'; B-07 - 9.334,00m'; B·
08 - 837,00m'; B-09 - 2.232,00m'; B-10 - 936,00m'; B-ll - 2,448,00m';
B-12 - 820,00m'; B-13 - 2.056,00m'; B-14 - 8.037,00m'; B-15 l3.600,00m'; B·16 - 5,42l,00m'; B-17 - 8.0l0,00m'; B-18 - 36.225,OOm';
B-19 - 8.l30,OOm'; B-20 - 4.503,OOm'; B-2l - 1.403,OOm'; B-24 l6.995,OOm'; B-25 - 4.008,OOm'; B-26 - 5.393,OOm'; B-27 - 7.14l,OOm';
B-28 - 10.88l,OOm'; B-29 - lO.120,OOm'; B-30 - l3.800,OOm'; B-3l -
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8.460,OOm'; B-32 - 11.773,OOm'; B-33 - 4.263,OOm'; B-34 - 5.984,OOm';
B-35 - 7.311,OOm'; B-36 - 3.045,OOm'; B-37 - 180,OOm'; B-38 5.751,OOm'; B39 - 18.173,00m'; B-40 - 9.180,00m'; B-41 - 8.534,OOm';
B-42 - 2.425,00m'; B-44 - 1.525,00m'; B-45 - 8.723,OOm'; B-46 5.660,00m'; B-47 - 6.594,00m', B-48 - 2.200,00m'; B-49 - 3.003,00m'; B50 - 810,OOm'; B-53 - 115.604,OOm'; B-57 - 41.430,00m'; B-59 2.288,00m'; B-60 - 1.841,OOm'; B-61 - 1.760,00m'; B-62 - 10.933,00m';
B-63 - 8.513,OOm'; B-64 - 9.393,OOm'; B-65 - 4.636,00m'; B-66 6.678,OOm'; B-67 - 9.254,00m'; B-69 - 19.910,OOm', B-70 - 2.425,00m'.
Parágrafo único. A área a que se refere este artigo se destina a aumentar a reserva hídrica da Barragem do Arroio Duro, único reserv atório que supre o Perímetro de Irrígação ali existente.
Art. 2? Fica o Departamento N acional de Obras de Saneamento
autorizado a promover e a executar, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata este decreto; correndo as despesas relativas às
indenizações à conta dos seus próprios recursos.
Art. 3? A desapropriação de que trata o presente decreto é considerada de urgência, para efeito do 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, 5 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúhlica.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.275, DE 5 DE JANEIRO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municipios do Rio de Janeiro e Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro; Recife e Goiana, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atrihuição que lhe
confere o artigo 81, item III 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) a adquirir o domínio útil:
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1 . Ser a fi n M a rt in ez N ov ás , d e nacio nali da de es pan h ola, d a
fr a çã o id eal de 0,000695 d o ter reno nac io nal in t er io r , situado n a
R u a S ena dor D anta s n ? 117, co rresp on dente à sala n ? 1.915, Muni c ípio e E stado do Rio de J aneiro , co nforme processo pro to co liz a d o no M inis t é r io da Fazend a , sob o n ? 0768-56. 254, de 1980;
2. Mo r d ehay Sim on i e s ua m u lh er R uth E llen S im on i, re specti v am ente, de nac ion ali dad e israelense e s uíça , da fração
id eal d e 1,262 % d o ter r eno d e m a r in ha, si t ua d o n a Av enid a
Atlãnt ic a n ? 2.856, corre s pondente ao a part amento n ? 1 .203, com
di reito' a 1 (uma) v a ga na ga ragem, Mu n ic ip io e E stado d o R io
de J a nei ro , co n fo rme pro cess o p rotocolizado no M in is tério da
F az enda, sob o n ? 0768-22.2 68, de 1983;
3. R od olp h e A drien Bertch t old, d e nacion a lid a de s u íça, da
fr a çã o id eal d e 0,003993 d o t erreno de mar inh a , sit u a d o na Ave - '
nid a Cana l Projetad a n ? 50, co rrespo ndente ao apartame nto n ?
103, do Bloco 03, Ilha d o G overna dor, Munic ípio e E st a d o d o
Rio de J aneiro, co nforme proce sso protocoli zado no Ministério
da F a zenda, sob o n ? 0768-27 .188, de 1983;
4. Walter L ee Ness Jr ., d e n a cionalid a d e n ort e-america n a,
das frações idea is d e 0,0056 3 e d e 0,00 408 d o terreno de m a rin ha
e acre sc idos , s itua do na E s trad a do Contorno n ? 2.629 . correspo nden te s . respectiv a me nte. ao Studio n ? 20. denomin ado «S ílver Dec k » do « Yacht F'l at l u e a 1 {uma} va ga , par a auto mó vel,
n a ga ragem do s u bsolo d o «Ya cht Flat U " , Pra ia G r a nde, Munic íp io d e An gra dos Reis , E stado d o Rio d e J aneiro , conforme
p roces so protocolizado no M in ist é ri o d a F a zen d a , sob o n ? 076821.3 15, d e 1983;
5. E lke Il ona Gold sch mid t Garn ier , de nac ionalidade a lemã, d a fr a çã o id eal de 0,002907 do terreno de a cres cidos d e marinha, s itu ado na Rua da Au rora n " 325, corres p on de nte ao
a partame nt o n ? 1.409, Munic ípr o de Recife, Estad o d e P ern ambuc o. con forme processo protoco li za do no Mi ni stério da Fazend a , sob o n ? 0480-07.132, d e 1983.
b) a ad quirir o direit o preferencial ao aforam ento:
1) J ohn Phílip Polych ron e s u a m ulher A d ri en n e Lecr a w
Pol ychr on , a mbos de nacion alid ade norte-a me ri cana, da fração
ideal d e 0,032640 d o terre no d e marin h a , d es ignado por Lote n ?
2 d a G leba "B ", s it uad o no Km 123 d a Rod ovia R io-S a ntos,
Prai a e en se a da do F r a d e , corres p on d ente à C a sa n ? 15, Mun ici p io de Angra d os Reis, E stado do R io d e Janeiro, confor me
p ro c es so p r otocoli za do n o Min istério d a F a zenda, sob o n ? 076813.388, d e 1983;
2) T a i Iwa t a , de nac ionalid ad e japon es a , d o t erre no d e
acre scid os de m a ri nha, designa do p or Lo t e n ? 13 da Qu a d r a A -6

ATOS DO PODER EXECUTIVO

11

do Loteamento Canoé, Município de Goiana, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0480-05.017, de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.276, DE 5 DE JANEIRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n? 85.633,
de 1981, que regula a ocupação de imóveis
residenciais no Distrito Federal, e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI,' da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 6?, item H, do Decreto-lei 1.390, de 29 de janeiro de 1975,
DECRETA:
Art. I? O parágrafo único do artigo 14 do Decreto n? 85.633, de 8
de janeiro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.
.
.
I .

H-

.

Parágrafo único. A vedação de que trata este artigo não se
aplica aos ocupantes de imóveis residenciais dos Tipos «AI),
«B» e «C».
Art. 2? Aos atuais ocupantes de unidades do Tipo «D» fica assegurada a continuidade no imóvel enquanto permanecerem no exercício
do cargo ou função de que são titulares.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 89.277, DE 9 DE JANEIRO DE 1984
Reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos policiais-militares
das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá e de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e 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 soldo do posto de Coronel PM das Policias Militares
dos Territórios Federais do Amapá e de Roraima, no valor fixado, a
partir de I? de junho de 1983, pelo Decreto n? 88.160, de 9 de março de
1983, observados os indices estabelecidos na Tabela de Escalonamento
Vertical anexa à Lei n? 6.270, de 26 de novembro de 1975, é reajustado
em 65% (sessenta e cinco por cento) a partir de I? de janeiro de 1984.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação do disposto neste decreto será atendida à conta das dotações orçamentárias dos Territórios
Federais do Amapá e de Roraima.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 89.278, DE 9 DE JANEIRO DE 1984
Altera os Estatutos da Indústria de
Material Bélico do Brasil - IMBEL.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 81, itens III e V da Constituição, e de acordo COm o
artigo 5? da Lei n:' 6.227, de 14 de julho de 1975,
DECRETA:
Art. I? Fica elevado o Capital Social da Indústria de Material
Bélico do Brasil - IMBEL - em mais Crs 11.780.823.840,00 (onze bilhões, setecentos e oitenta milhões, oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e quarenta cruzeiros).
Art. 2? O artigo 7? dos Estatutos da Indústria de Material Bélico
do Brasil - IMBEL - aprovados pelo Decreto n? 77.066, de 21 de janeiro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

ATOS DO PODER EXECU'l'IVO
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«Art. 7? O Capital da IMBEL é de Crs 13.500.000.000,00
(treze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), integralmente
subscrito pela União».
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 89.279, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a composição das Cetegoríes Direção Superior e Assessoramento
Superior, do Grupo-Díreçeo e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente
do Ministério dos Transportes, 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
Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, e o que consta do Processo
DASP n? 16.729, de 1983,
DECRETA:
Art. I? São criadas funções de confiança, na forma do Anexo I
deste decreto, para composição das Categorias Direção Superior, código LT-DAS-101 e Assessoramento Superior, código LT-DAS-I02, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-100, da
Tabela Permanente do Ministério dos Transportes.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assessor, de que
trata este decreto, é a descrita no Anexo I-A.
Art. 3? O provimento das funções de confiança compreendidas no
Anexo I far-se-á na forma do item lI, do artigo 7?, do Decreto n?
77.336, de 25 de março de 1976, alterado pelo Decreto n:' 83.844, de 14 de
agosto de 1979.
Art. 4? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério dos
Transportes.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
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Símbolo
ou valor
de gratificação

Denominação

encargos

N? de cargos,
funções ou

SITUAÇÃO ANTERIOR

1

1

1
2

funções

N? de cargos
ou

Chefe

Coordenadoria Técnica
Coordenador
Serviço de Atividades Auxiliares

Assessor

Secretário Executivo

SECRETARIA EXECUTIVA

DO DA MARINHA MERCANTE

CONSELHO DIRETOR DO FUN-

Denominação

SITUAÇÃO NOVA

GRUPO-DIRECÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT·DAS-lOO)

FUNÇOES DE CONFIANÇA

TABELA PERMANENTE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ANEXO I

LT-DAS-IOl.l

LT-DAS-ID1.2

LT-DAS·lo1A
LT-DAS-I02.1

Código

O

<

t'J

><

'"
":'"'i

1iJ

O

'"d

s

ii5

>
..,

~

...

de

2

funções

N~

Assessor

SECRETARIA EXECUTIVA

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA
MARINHA MERCANTE

Denominação

LT·DAS-I02.1

Código

coordenação e controle da arrecadação do Adicional ao
Frete para a Renovação da Marinha Mercante;
estudos técnicos e econômicos na programação anual de
aplicação dos recursos do FMM.

-

formulação e execução da Política Nacional de Navegação
e Marinha Mercantes. em matéria de financiamento para
a renovação, ampliação e recuperação da frota mercante
nacional;

-

Assessoramento ao Secretárlo: Executivo em assuntos reterentes a:
- administração do Fundo de Marinha Mercante;

Sintese das Atribuições Específicas

(Cargos transformados ou reclassificados nos termos do artigo 8? do Decreto n? 71.235, de 10 de outubro de 1972)

CATEGORIA - ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS·I02)

FUNCÚES DE CONFIANCA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ANEXO I-A
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DECRETO N? 89.280, DE

la DE

JANEIRO DE 1984

Dispõe sobre a compoeíçeo das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
do Ministério dos Transportes, e dá outras
providências.
-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de la de dezembro de 1970, na
Lei n? 6.006, de 19 de dezembro de 1973, no Decreto n:' 72.912, de la de
outubro de 1973, no Decreto n? 77.629, de 18 de maio de 1976, e o que
consta do Processo DASP n:' 16.729, de 1983,
DECRETA:
Art. I? São criadas funções, na forma do Anexo I deste decreto,
para composição das Categorias Direção Intermediária, código: DAI111, e Assistência Intermediária, código: DAI-1l2, do Grupo-Direção e
Assistência Intermediárias, código: DAI-llO, do Quadro Permanente do
Ministério dos Transp-ortes.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assistente, de
que trata este decreto, é a descrita no Anexo n.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério dos
Transportes.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, la de janeiro de 1984; 163? da .Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo

QUADRO PERMANENTE
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denominação
Símbolo

SITUAÇÃO ANTERIOR

1

1

1

2'

1

N? de
"Funções

Secretário Administrativo

Assistente

Serviço de Atividades
Auxiliares

DAI-llU

DAI·112.3

DAI-llU

DAI-112,3

Coordenedorie Técnica
Assistente

Secretário Administrativo

DAI-1l1.2

Código

Secretário Administrativo

SECRETARIA EXECUTIVA

MERCANTE

CONSELHO DIRETOR
DO FUNDO DA MARINHA

Denominação

Categoria
Funcional
Correlata

Agente Administrativo,
SA-801 ou Datilógrafo, SA-802

Agente Administrativo,
SA·801

Agente Administrativo,
SA-801 ou Datilógrafo, SA-802

Economista, NS-922, Contador, NS-924 ou Técnico de
Administração, NS-923

SA-8D1

Agente Administrativo,

SITUACÃO NOVA

(Artigo 5? do Decreto n:' 72.912, de 10 de outubro de 1973)

GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-llO)

FUNÇÕES DE DIRECÃO OU ASSISTÊNCIA INTERMEDIÃRIA

de
Cargos ou
Funções

N~

ANEXO I
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

~

...,

:::O

>-l

O

"'c"

i'j

'"

~

6

s

ii5

>-l

;"

N? de

2

Funções

DAI-1l2.3

DAI·1l2.3

Serviço de Atividades Auxiliares
Assistente

Código

Coordenadoria Técnica
Assistente

SECRETARIA EXECUTiVA

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA
MARINHA MERCANTE

Denominação

Assistir o Chefe nos assuntos pertinentes à coordenação, execução e controle das atividades de serviços gerais, administracac e comunicação.

Assistir o Coordenador nas atividades ligadas à formulação e
execução da Política Nacional de Navegação e Marinha Mercantes relativa a financiamentos para a renovação, ampliação e
recuperação da frota mercante nacional.

Síntese das Atribuições Específicas

(Item II do artigo 9? do Decreto n? 72.912, de 1973)

CATEGORIA-ASSIST:ENCIA INTERMEDIARIA (DAI-112)

FUNÇOES DE ASSISTENCIA INTERMEDIARIA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ANEXO Ir
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DECRETO N? 89.281, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente
da Superintendência Nacional da Marinha
Mercante, 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 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no
Decreto n? 77:336, de 25 de março de 1976, e o que consta do Processo
DASP n? 16.730, de 1983,
DECRETA:
Art. I? São criadas, mantidas, reclassificadas e transformadas
funções de confiança na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Superior, código: LT-DAS-I0l e Assessoramento Superior, código: LT-DAS-I02, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores código: LT-DAS-I00, da Tabela Permanente da Superintendência Nacional da Marinha Mercante.

Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assessor, de que
trata este decreto, é a descrita no Anexo I-A.
Art. 3? As funções de confiança relacionadas no Anexo II ficam
suprimidas para o fim de compensar despesas.
Art. 4? O provimento das funções de confiança compreendidas no
Anexo I far-se-á na forma do item II, do artigo 7?, do Decreto n?
77.336, de 25 de março de 1976, alterado pelo Decreto n? 83.844, de 14 de
agosto de 1979.
Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Superintendência
Nacíonal da Marínha Mercante.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto n? 78.671, de 4 de novembro de 1976, e demaís disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo

01

01

01

01

04

01
01

N? de cargos,
funções ou
encargos

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

Divisão de Informática

Chefe

DIRETORIA DE ESTUDOS
E PLANEJAMENTO
Diretor
Divisão de Planejamento

ASSESSORIA DE SEGURANCA
E INFORMAÇÕES
Chefe
PROCURADORIA
Procurador-Geral

DAI-ll1.3

01

01

01

LT-DAS-I01.2

LT-DAS-I01.2

01

08

04

01
01

N? de cargos
ou
funções

LT-DAS-IOl.1

LT-DAS-ID1.4
LT-DAS-I01.1
LT-DAS-I02.1

de gratificação

ou valor

Símbolo

SUNAMAM

" Tnf",.""'''ti...",

Coordenadoria de Organização

LT-DAS-IOl.1

LT-DAS·I01.3

LT-DAS-lül.3

DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO
Diretor-Geral
Coordenadoria de Planejamento
e Controle
Coordenador

LT-DAS-I01.2

ASSESSORIA JURÍDICA
Chefe

LT-DAS-IOl.5
LT-DAS-IOI.2
LT-DAS-IQ2.l
LT-DAS-I02.l

Código

ASSESSORIA DE SEGURANÇA
E INFORMAÇÕES
Chefe

SUPERINTENDÊNCIA
Superintendente
Chefe de Gabinete
Assessor
Assessor

Denominação

SITUACÃO NOVA

GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS-lOO)

FUNÇÚES DE CONFIANÇA

TABELA PERMANENTE

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DA MARINHA MERCANTE -

SUPERINTENDÊNCIA
Superintendente
Chefe de Gab'inete
Assessor

MT -

ANEXO I
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DAI-ll1.3

01

01

LT-DAS-I01.2

Divisão de Nevegeçüo Interior
e Portuária
Chefe

01

LT-DAS-I01.2

DAI-ll1.3

01

DAI-ll1.2

Chefe

01

01

01

01

01

Ol

01

01

ou

DAI-ll1.3

de cargos
funções

N~

Símbolo
ou valor
de gratificação

01

01

Divleso de Cabotagem

Diretor
Bureau de Estudos e Fretes
Chefe

01

01

Chefe
Seção de Orçamento
Chefe
DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO

Denomínação

01

de cargos,
funções ou
encargos

N~

SITUAÇÃO ANTERIOR

LT-DAS-IOl.l

Divisão de Cabotagem
Internacional
Diretor
DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO
INTERIOR
Diretor-Geral
Divisão de Navegação Fluvial
e Lacustre
Diretor

LT-DAS-IOl.3

LT-DAS-I01.l

LT-DAS-IOI.3

LT-DAS-IOI.I

LT-DAS-IOl.l

LT-DAS-IOl.l

LT-DAS-IOl.1

LT-DAS-I01.3

LT·DAS-IOl.l

Divisão de Cabotagem Nacional
Diretor

LT·DAS-IOl.l

Código

Coordenador
Coordenadoria de Orçamento
Coordenador
DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO
DE LONGO CURSO
Diretor.Geral
Bureau de Estudos e Fretes
Chefe
Divisão de Carga Geral
Diretor
Divisão de Granéis
Diretor
DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO
DE CABOTAGEM
Diretor-Geral

Denominação

SITUAÇÃO NOVA

~

~
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:<O
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s'"

'1l
O

8

Cf>

O

02

01

01

Ol

N? de cargos,
funções ou
encargos

Agências (07)

(Rio de Janeiro e Santos)
Delegado

DE.LEGACIAS REGIONAIS

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
Diretor
DIRETORIA FIN ANCEIRA E
DE CONTROLE
Diretor

DIRETORIA J?E PESSOAL
Diretor

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

LT-DAS·I01.1

02

Ol

LT-DAS-IOl.l

Agências (07)

Diretor
DELEGACIAS REGIONAIS DE
CLASSE "A"
(Rio de Janeiro e Santos)
Delegado

Divisão de Finanças

Diretor

LT·DAS-I0l.1

01

LT-DAS-IOl.3

LT-DAS-IOl.1

LT·DAS·I0l.1

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Diretor-Geral

LT-DAS-I01.3

LT-DAS.IOl.l

LT-DAS-IOl.l

LT·DAS-lOl.l

LT-DAS-IOl.1

LT·DAS-I01.3

LT-DAS-I01.1

Código

Divisiio de Navegação de
Porto e de Tra vessia
Diretor
DIRETORIA DE RELACÚES
TRABALHISTAS
Diretor-Geral
Divisão de Oreenízecso do
Trabalho Maritimo
Diretor
Divisão de Estudos Econômicos
Diretor

Denominação

Divisão de Pessoal
Diretor
Divisão de Administração

01

Ol

01

Ol

01

N? de cargos
ou
funções

01

Símbolo
ou valor
de gratificação

SITUAÇÃO NOVA

O

<
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01

20

07

07

N? de cargos
funções ou
encargos

-r-.

Delegado
Agências
(ltacoatiara (AMI Parintins
(AM) - Porto Velho (RO) - Sentarém (PA) ~ Macapá (AP) - Parnaíba (PI) - :Sãof'Luís (MA) - N atal {RN) - Areia Branca (RN) Maceió (ALI Cabedelo (FBI
Ilhéus (EA) - Juazeiro (EA) Pirapora (MO) - Aracaju (SE) Pelotas (SC) - Rio Grande (RS) Imbituba (RS) - São Francisco do
Sul (SC) - Itajai (SC)
Agente
ESCRITORIO EM BRASíLIA
Chefe

(Manaus - Belém - Fortaleza Recife - Salvador - Porto Alegre
- Corumbá)

DELEGACIAS REGIONAIS

07

20
01

DAI-ll1.3
LT-DAS-IOl.l

07

LT-DAS-lOl.l

DAI·lll.3

Delegado
Agências
Pariut.ins
(Itacoatiara (AM) (AM) - Porto Velho (RO) - Santarém (PAI - Macapá (AP) - Parnaiba (PI) - São Luís (MA) - Natal (RN) - Areia Branca (RN) Maceió (A L) - Cabedelo (FBI
Ilhéus (BA) - Juazeiro (EA) Pirapora (MO) - Aracaju (SE) Pelotas (SC) ~ Rio Grande (RS) Imbituba (RS) - São Francisco do
Sul (SC) - Itajai (SC)
Agente
ESCRITÚRIO EM BRASíLIA
Chefe

DELEGACIAS REGIONAIS DE
CLASSE "B»
(Manaus _. Belém - Fortaleza Recife - Salvador - Porto Alegre
-Corumbá)

Agente

Denominação

Agente

funções

ou

N? de cargos

(Angra dos Reis (RJ)
Sepetiba
(RJl - Vitória (ES) ~ São Subast.íão -(SP) - Presidente Epitácio
(PR) - Foz do Iguaçu (PR) Paranaguá (PR)

Sfmbolo
ou valor
de gratificação

SITUACÃO NOVA

(Angra dos Reis (RJ) - Sepetiba
(RJ) - Vitória (ES) - São Sebastião (SP) - .Presídente Epitácio
(PRl - Foz do Iguaçu (PR) - Paranaguá (PR)

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

LT-DAS-I01.:

LT-DAS-I01.

LT-DAS-I0U

LT-DAS·I01.1

Código
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N? de
funções

Código

LT-DAS-IQ2.1

Denominação

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DA
MARINHA MERCANTE ~ SUN AMAM
Assessor

Assessoramento ao Superintendente em assuntos referentes
às áreas específicas de competência da SUN AMAM abaixo
discriminadas:
- Política Nacional de Navegação Fluvial e Lacustre;
- Atividades inerentes à navegação de porto e travessia;
Atividades relacionadas com o trabalho e remuneração
dos trabalhadores da orla portuária e marítima;
Estudos Técnicos e Econômicos sobre custos de carga e
descarga e seus reflexos;
- Acordos e Conferências de Fretes;
- Navegação de Longo Curso;
- Navegação de Cabotagem;
- Navegação Interior;
- Relações Trabalhistas;
- Planejamento e Modernização Administrativa;
- Execução Orçamentária e Financeira;
.- Administração Geral.

Síntese das Atribuições Específicas

CATEGORIA - ASSESSORAMENTO SUPERIOR iLT-DAS-Iü2)

FUNCOES DE CONFIANÇA

ANEXO I-A
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ANEXO II
Funções de confiança da Tabela Permanente da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM, a serem suprimidas
a partir da data de publicação deste Anexo.

N? de Cargos
Funções

Denominação

Símbolo

DIRETORIA EXECUTIV A
Diretor

LT-DAS-I01.3

DIRETORIA DE ENGENHARIA
Diretor

LT-DAS-I01.2

DECRETO N? 89.282, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Intermediária e Assistência
Intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da Superintendência Nacional da
Marinha Mercante, 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, na
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? 16.730, de 1983,
DECRETA:
Art. I? São criadas, mantidas, reclassificadas e transformadas
funções, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária, código: DAI-lll, e Assistência Intermediária, código: DAI-112, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código: DAI-ll0, do Quadro Permanente da Superintendência Nacional da Marinha Mercante.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assistente, de
que trata este decreto, é a descrita no Anexo 11.
Art. 3? As funções relacionadas no Anexo IH ficam suprimidas
para o fim de compensar despesas.
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Art . 4 ? . A s desp e s a s decorrentes da apli c ação des te decreto correrão à co nta dos recu rsos orçamentá rios próprios da S up erintend ência

Naciona l da Marinha Mercante .
Art. 5 ? Est e d ec re t o e nt r ará em v igo r n a d a t a de sua publicação ,
revogados o Decreto n ? 79.035, de 23 d e dezembr o d e 1976, e d emais dis pos içõe s em c ont rá rio .
Brasília , 10 d e ja ne iro de 1984; 163? da Indep endênci a e 96? d a
Repúblic a .
JOÃO FIG UEIREDO
Clora ld íno Soa res S ever o

t

t

2

1

N? de
Cargosou
Funções

Secretário
Administrativo

DIRETORIA DE ESTUDOS
E PLANEJAMENTO

Secretário
Administrativo

PROCURADORIA

Assistente

GABINETE

SUPERINTENDENCIA
Secretário
Administrativo

Denominação

DAI-lll.!

DAI-llU

DAI-112.3

DAI-ll1.2

Símbolo

N? de

1

t

2

1

1

Funções

Secretário
Administrativo

DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO

Secretário
Administrativo

ASSESSORIA JURiDICA

Assistente

GABINETE
Secretário
Administrativo

SUPERINTENDENCIA
Secretário
Administrativo

Denominação

DAI-111.2

DAI-Ill.2

DAI-llL2
DAI-112.3

DAI-ll1.2

Código

Agente Administrativo,
SA-SOl

Agente Administrativo,
SA-SOl

Agente Administrativo.
SA-SOI
Auditor,
NS-934,
Contador,
NS-924 ou Técnico de Administração, NS-923

Agente Administrativo,
SA-SOl

Categoria
Funcional
Correlata

SUNAMAM

SITUACÃO NOVA

(Artigo 5? do Decreto n? 72.912, de 10 de outubro de 1973)

GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-llO)

FUNCOES DE DIREÇÃO OU ASSISTItNCIA INTERMEDIÁRIA

QUADRO PERMANENTE

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DA MARINHA MERCANTE -

SITUACÃO ANTERIOR

MT -

ANEXO I

~
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O
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1

1

1

1

N? de
Cargos ou
Funções

Assistente

Divisão de Informática

Chefe

Divisão de Estatística

Chefe

Seção de Estudos
e Pesquisas

Assistente

Divisão de Planejamento

Denominação

DAI·112.2

DAI·1l1.3

DAI-I 11.2

DAI·112.2

Símbolo

SITUACÃO ANTERIOR

DAI-111.3

DAI·ll1.3

Serviço de Desenvolvimento de
Sistemas
Chefe

1

1

1

1

Serviço de Modernização
Administrativa
Chefe

DAI-111.3

DAI-ll1.3

DAI-l1U
DAI·112.3

DAI-1l2.3'

Código

DAI-llU
DAI-112.3

Chefe

'Serviço de Custos
e Estatística

Chefe

Serviço de Estudos
e Projetos

Secretário
Administrativo
Assistente

Coordenadoria de
Planejamento e Controle

Assistente

Denominaçào

Coordenadoria de Organização
e Informática
Secretário
Administrativo
Assistente

1

1

1

1

2

N? de
Funções

Categoria
Funcional
Correlata

'"

..

O

Analista de Sistemas, LT-PR(
1601

Analista de Sistemas, LT·PR(
1601, Técnico de Admirristraçâ o
NS·923

:;:

O

Agente Administrativo,
SA-801
Analista de Sistemas, LT·PR(
1601 ou Técnico de Administr:
cão, NS-923

Estatístico, NS-926

""'
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O

'"
"
:g

O

»

00

Economista, NS·922

Agente Administrativo,
SA-801
Economista, NS·922 ou 'I'ácnic o
de Administração, NS-923

Economista, NS-922 ou Técnicco
de Administração, NS-923

SITUACÃO NOVA

1

1

1

1

W de
Cargosou
Funções

DAI-llU

DAI-IIl.I

Bureeu de Estudos
e Fretes
Secretário
Administrativo

DAI-Ill.2

DAI-Il1.2

Símbolo

Secretário
Administrativo

DIRETORIA DE
NAVEGAÇÃO

Chefe

Seção de Acompanhamento
de Orçamentos (Divisão
de Planejamento)

Chefe

Seção de Produção

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Wde
Funções

DAI-ll1.2
DAI-1l2.3

DAI-1II.I

DIRETORIA DE
NAVEGACÃO DE
LONGO CURSO
Secretário
Administrativo
Assistente

Bureau de Estudos
e Fretes
Secretário
Administrativo

Chefe

DAI-ll1.3

DAI-1II.3

Serviço de Elaboração
Orçamentária
Chefe
Serviço de Análise
e Acompanhamento

DAI-llU
DAI-112.3

DAI·1l1.3

DAI-III.3

Código

Chefe
Coordenadoria de Orçamento
Secretário
Administrativo
Assistente

Serviço de Documentação

. Serviço de Produção
'de Sistemas
Chefe

Denominação

Categoria
Funcional
Correlata

Agente Administrativo,
SA-80l

Agente Administrativo,
SA-801
Economista, NS-922 ou Eng,
nheiro, NS-91G

Técnico de Administração. N1
923 ou Contador, NS-924

Economista, NS-922 ou Técnic o
de AdministraçãO, NS-923

Agente Administrativo,
SA-801
NS-922
Economista,
o li
Adrnirrist.r açãr
Técnico
de
NS-923

Bibliotecário. NS-932

1601

Analista de Sistemas, LT-PRC

SITUAÇÃO NOVA
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N? de
Cargosou
Funções

Assistente

Denominação

DAI-llZ.3

Simbolo

SITUACÃO ANTERIOR

DAI-ll1.3

DAI-ll1.3

Seção de Análise
e Controle
Chefe

Seção de Afretamento
Chefe

1

1

1

Seção de Operações

DAI-lll.1
DAI-112.3

1

1

DAI-ll1.3

DAI-ll1.3

Seção de Acordos
e Conferências
Chefe
Divisão de Granéis
Secretário
Administrativo
Assistente

1

1

Seção de Estudo
e Registro
Chefe

DAI;1l1.3

Seção de Tráfego
Chefe

1

DAI-1l2.3

Código

DAI-lll.1
DAI-112.3

1

Denominação

Assistente
Divisão de Carga Geral
Secretário
Administrativo
Assistente

N? de
Funções

Categoria
Funcional
Correlata

Técnico de Administração,
NS-923

Técnico de Administração,
NS·923 ou
Economista, NS-922

"Ns-923

Agente Administrativo,
SA·801
Técnico de Administração,

Economista, NS-922

Técnico de Administração,
NS-923

Técnico de Administração,
NS-92a>ou Economista, NS-922

Agente Administrativo,
SA-801
Técnico de Administração,
NS-923

Economista, N$-922

SITUACÃO NOVA
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?il
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N? de
Cargosou
Funções

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

Símbolo.

DAI-ll1.3.
Seção de Análise
e Controle

•

Seção de Tráfego
Chefe
1

1

DAI-ll1.1
DAU12.3

DAI-ll1.3

DAI-ll1.3

DAI·ll1.l
DAI-112.3

DAI-ll1.2
DAI-llZ.3·

DAI-ll1.3

Código

1

Divisão de Cabotagem
Internacional

Seção de Operações
Chefe
Seção de Estudo
e Registro
Chefe

Secretário
Administrativo
Assistente

Divisão de Cabotagem
Nacional

DIRETORIA DE
NAVEGAÇÃO
DE CABOTAG EM
Secretário
Administrativo
Assistente

Chefe

Denominação

Secretário
Administrativo
• Assistente

1

1

1

1

2

1

1

N? de
Funções

SITUAÇÃO NOV A

Categoria
Funcional
Correlata

2
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;::

O

<

g'"
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iil

ó'

s
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N? de
Cargosou
Funções

Denominação

Símbolo

SITUAÇÃO ANTERIOR

DAI-llU
DAI-112.3

DAI-ll1.3

DAI-l11.3

DAI-ll1.3

DAI-llU
DAI-1l2.3·

Seção de Desenvolvimento
Chefe
Seção de Acompanhamento
e Controle
Chefe
Seção de Estudo
e Registro
Chefe
Divisão de Navegação
de Porto e de Travessia
Secretário
Administrativo
Assistente

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Divisão de Nevegeçüo
Fluvial e Lacustre
Secretário
Administrativo
Assistente

nxr-m.s

Código

DAI-ll1.2
DAI-1l2.3

Chefe

.

Denominação

DIRETORIA DE
NAVEGAÇÃO INTERIOR
Secretário
Administrativo
Assistente

1

N? de
Funções

SITUAÇÃO NOV A

Categoria
Funcional
Correlata
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O
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g
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lil
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Símbolo

SITUACÃO ANTERIOR

1

1

1

1

1

2

1

1

N~ de
Funções

DAI-ll1.2
DAI-1l2.3

DIRETORIA DE
RELACOES TRABALHISTAS
Secretário
Administrativo
Assistente

DAI-lll.2

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Secretário
Administrativo

nxr-iu.i
DAI-1I2.3

Secretário
Administrativo
Assistente
Divisão de Estudos
Econômicos
Secretário
Administrativo
Assistente

DAI-lll.l
DAI-1l2.3

DAI-ll1.3

Seção de Navegação
e de Travessia
Chefe

Divisão de Organização
do Trabalho Marítimo

DAI-ll1.3

Código

Seção de Navegação
de Porto
Chefe

Denominação

Categoria
Funcional
Correlata

Agente Administrativo,
SA-80l

Agente Administrativo,
SA-80l
Técnico de Administração,
NS-923 ou Economista, NS-92

Agente Administrativo,
SA-801
Assistente Jurídico, SJ-l102

NS~923

Agente Administrativo,
SA-80l
Assistente Jurídico, SJ-Il02 u
Técnico de Administração,

Engenheiro, NS-91G ou Ecor onista, NS-922

Engenheiro, NS-916 ou Ecor o·
mista, NS-922

SITUAÇÃO NOV A
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ATOS DO PODER
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o
u

EXECUTIVO

2

1

1

1

1

1

1

1

N~ de
Cargosou
Funções

Rio de Janeiro (RJ)
Secretário
Administrativo
Assistente

ORGÃOS REGIONAIS
DELEGACIAS REGIONAIS

Chefe

Chefe
Divisão de Progremeçso
e Execução Financeira

Dívísõo de Contabilidade

DIRETORIA
FIN ANCEIRA E
DE CONTROLE
Secretário
Administrativo
Assistep.te

Chefe

Dívíeeo de Arquivo e
Comunicações (Diretoria
de Aâmímetreçsoí

Chefe

Denominação

2

1

1

DAI-ll1.3

DAI-III.I
DAI-1l2.3

1

1

1

DAI·ll1.3

DAI-lll.l
DAI-l12.3

1

1

DAI-IH.3

DAI-ll1.3

N? de
Funções

Símbolo

SITUACÃO ANTERIOR

Economista, NS-922 ou Cont:
dor, NS-924
DAI-111.3

DAI-ll1.2
DAI-112.3

ÚRGÃOS REGIONAIS
DELEGACIAS REGIONAIS
CLASSE «A»
Rio de Janeiro (RJ)
Secretário
Administrativo
Assistente

Agente Administrativo,
SA-SDI
Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924 o li
Técnico em Comunicação S,
ciel, NS-931

Contador, NS-924

Agente Administrativo,
SA-SOI
Contador, NS-924, Economist:
NS-922 ou Técnico de Admini
tração, NS-923

Agente Administrativo,
SA·SOI

Agente Administrativo,
SA-SOl

Categoria
Funcional
Correlata

DAI-lll.3

DAI-llU
DAI·112.3

DAI-ll1.3

DAI·IH.3

Código

Seção de Contabilidade
Chefe
Seção de Execução
Orçamentária e Financeira
Chefe

Secretário
Administrativo
Assistente

Dívíeõo de Finanças

Chefe

Seção de Protocolo
e Arquivo

Chefe

Denominação

SITUACÃO NOVA
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N? de

1

1

1

2

1

1

Funções

Cargosou

-

DAI-llU
DAI·112.3

1

1

Chefe

Seção de Transporte
Hidroviário

Secretário
Administrativo
Assistente

Manaus (AM)

Secretário
Administrativo
Assistente

1

Chefe

Seção de Apoio Administrativo

Chefe

Seção de Transporte
Hidroviário

Secretário
Administrativo
Assistente

Santos (SP)

Chefe

DAI-ll1.3

DAI-III.l
DAI-1l2.3

DAI-111.3

DAI-1l1.3

DAI-1l1.2
DAI-112.3.

DAI-1l1.3

DAI-1l1.3

Código

Categoria
Funcional
Correlata

Economista, NS·922 ou Técníc o
de Administração, NS-923

Agente Administrativo,
SA-SOl
Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

Economista, NS-922 ou Técnic
o
de Administração, NS-923

Agente Administrativo,
SA-SOl
Técnico de Admimstraçâo,
NS- 923 ou Contador, NS-924

Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

Economista, NS-922 ou Técnic o
de Administração, NS-923

SITUAÇAO NOVA

Seção de Apoio Administrativo

Chefe

Seção de Transporte
Hidtoviário

Denominação

Manaus (AM)

1

1

2

1

1

1

N? de
Funções

DELEGACIAS REGIONAIS
CLASSE "B"

DAI-lll.3

DAI-lll.1
DAI-112.3

DAI-1l1.3

Símbolo

DELEGACIAS REGIONAIS

Chefe

Seção Administrativa

Secretário
Administrativo
Assistente

Santos (SP)

Chefe

Seção Administrativa

Denominação

SITUAÇAO ANTERIOR
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1

1

1

1

1

1

1

N? de
Cargos ou
Funções

Secretário
Administrativo

Salvador (BA)

Secretário
Administrativo
Assistente

Recife (PE)

Secretário
Administrativo
Assistente

Fortaleza (CE)

Secretário
Administrativo
Assistente

Belém (PA)

Denominação

DAI-lll.I

DAI-lll.I
DAI-112.3

DAI-III.I
DAI-1l2.i

DAI-l1U
DAI-112.3

Símbolo

SITUAÇÃO ANTERIOR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N? de
Funções

DAI-ll1.3

Seção de .T'ransporte
Hidroviário
Chefe

DAI-ll1.3

Seção de Transporte
Hidroviário
Chefe

Secretário
Administrativo

DAI-llU

DAl-111.3

Seção de Transporte
Hidroviário
Chefe
Salvador (EA)

DAI-llU
DAI-112.3

Secretário
Administrativo
Assistente

Recife (PE)

DAI-llU
DAI-1l2.3

Secretário
Administrativo
Assistente

Fortaleza (CE)

DAI-llU
DAI-1l2.3

Código

Secretário
Administrativo
Assistente

Belém (PA)

Denominação

Categoria
Funcional
Correlata

Agente Administrativo,
SA·801

Economista, NS-922 ou Técnic
de AdministraçãO, NS-923

Agente Administrativo,
SA·801
Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

Economista, NS-922 ou Técnic
de Administração, NS-923

Agente Administrativo,
SA-801
Técnico de Administracão
NS:923ou Contador;-NS-:'924

Economista, NS-922 ou Técnie o
de AdministraçãO, NS-923

Agente Administrativo,
SA-801
Técnico de Administração,
NS·923 ou Contador, NS'S24

SITUAÇÃO NOVA
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2

1

1

1

1

1

1

N? de
Cargosou
Funções

Secretário
Administrativo
Assistente
DAI-lll.l
DAI-1l2.3

DAI-llU
DAI-1l2.3

Corumbá (MS)
Secretário
Administrativo
Assistente

ESCRITÓRIO EM
BRASÍLIA (DF)

DAI-In.!
DAI-112.3

1

DAI-1l2.3

DAI-lI 1.3

Seção de Transporte
Hídroviarlo
Chefe

DAI·1l1.3

DAI-ll1.2
DAI-112.3

Seção de Transporte
Hidroviãr!o
Chefe
ESCRITÚRIO EM
BRASILIA (DF)
Secretário
Administrativo
Assistente

1

1

2

1

DAI-lIU
DAI-1I2.3

Corumbá (MS)

DAI·lIU
DAI-1I2.3

DAI·1I1.3

DAI-II2.3

Código

Secretário
Administrativo
Assistente

Porto Alegre (RS)

Chefe

Hidroviár!o

Seção de Transporte

Assistente

Denominação

Categoria
Funcional
Correlata

Agente Administrativo,
SA·80I
Técnico de Administração,
NS-923 ou Técnico em
Comunicação Social, NS-93I

Economista, NS-922 ou Técnico
de Administração, NS-923

Agente Administrativo,
SA-80l
Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

Economista, NS-922 ou Técnícr
de Administração, NS-923

Agente Administrativo,
SA-80I
Técnico de Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

Economista, NS-922 ou 'I'écníc,
de Administração, NS-923

Técnico em Administração,
NS-923 ou Contador, NS-924

SITUACÁO NOVA

Secretário
Administrativo
Assistente

1

1

1

1

1

N? de
Funções

Símbolo

Porto Alegre (RS)
Secretário
Administrativo
Assistente

Assistente

Denominação

SITUACÁO ANTERIOR
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Denominação

MT -

Chefe

DAI-III.3

Símbolo

...

1

N? de
Funções

ANEXO II

Seção de Apoio
Administrativo
Chefe

Denominação

DAI-lI 1.3

Código

DAI-112.3

DAI·1I2.3

DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO
Assistente

2

2

Código

GABINETE DO
SUPERINTENDENTE
Assistente

Denominação

SUNAMAM

Assistir o Diretor-Geral nos assuntos referentes às áreas de
planejamento e modernização administrativa da SUNAMAM,
hem como executar outros encargos que lhes sejam cometidos.

Assistir o Chefe de Gabinete nos estudos e análise técnicos
e/ou administrativos, bem como outros assuntos de sua área de
competência.

Síntese das Atribuições Específicas

(Item 11 do artigo 9? do Decreto n? 72.912, de 1973)

CATEGORIA - ASSISTENCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-1I2)

FUNÇÚES DE ASSISTENCIA INTERMEDIÁRIA

Categoria

Funcional
Correlata

Técnico de Administração, NS923 ou Contador, NS-924

SITUAÇÃO NOVA

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DA MARINHA MERCANTE -

Seção Administrativa

N? de Funções

1

N? de
Cargosou
Funções

SITUAÇÁO ANTERIOR
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2

2

de Funções

Assistente

DIRETORIA DE NAVEGAÇAO
DE CABüTAG EM

Assistente

Divíeen de Granéis

Assistente

Diviseo de Carga Geral

Assistente

Bureau de Estudos e Fretes

Assistente

DIRETORIA DE NAVEGAÇAO
DE LONGO CURSO

Assistente

Coordenadoria de Orçamento

Assistente

e Informática

Coordenadoria de Organização

Assistente

Coordenadoria de Planejamento
e Controle

Denominação

DAI-1l2.3

DAI-1l2.3

DAI-1l2.3

DAI-112.3

DAI-Ill.3

DAI-1l2.3

DAI-112.3

DAI-112.3

Código

Assistir o Diretor-Geral nos assuntos referentes à política nacional de navegação de cabotagem, bem como executar outras
atividades de sua área de competência.

Assistir o Diretor na Coordenação dos estudos no que se refere
a granel, na navegação de longo curso.

Assistir o Diretor na coordenação dos estudos referentes a caro
ga geral na navegação de longo curso.

Assistir o Chefe em assuntos relacionados com as tarifas de
fretes.

Assistir o Diretor-Geral em assuntos inerentes ao transporte de
longo curso, linhas de navegação, acordos e conferências de
fretes.

Assistir o Coordenador na coordenação, orientação e execução
das atividades de orçamento e programação financeira.

Assistir o Coordenador nas atividades ligadas ao planejamento, desenvolvimento, controle e execução dos trabalhos de organização. modernização administrativa. documentação e desenvolvimento de sistemas.

Assistir o coordenador em assuntos referentes a planos e estudos sobre a navegação de longo curso, cabotagem e interior.

Sintese das Atribuições Especificas
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N? de Funções

Assistente

Divisão de Estudos Econômicos

Assistente

Divisão de Organização
do Trabalho Marítimo

Assistente

DIRETORIA DE RELACOES
TRABALHISTAS

Assistente

Divisão de Navegação de
Porto e de Travessia

Assistente

Divisão de Navegação
Fluvial e Lacustre

Assistente

DIRETORIA DE NAVEGACÃO
INTERIOR

Assistente

Internacional

Divisão de Cabotagem

Assistente

Divisão de Cabotagem Nacional

Denominação

DAI-112.3

DAI-112.

DAI-112.3

DAI-1l2.3

DAI-112.3

DAI·112.3

DAI·1l2.3

DAI-112.3

Código

Assistir o Diretor nos estudos de análise e avaliação dos custos
de carga e descarga e seus reflexos diversos.

Assistir o Diretor nos estudos técnicos inerentes ao trabalho e
remuneração dos trabalhadores da orla marítima e portuária.

Assistir o Diretor·Geral em assuntos de ordem trabalhista.
bem como executar outras atividades de sua área de competência.

Assistir o Diretor no planejamento, coordenação, controle e
execução da navegação de porto e travessia.

Assistir o Diretor nos estudos das atividades relacionadas com
a navegação fluvial e lacustre.

Assistir o Diretor-Geral em assuntos referentes à politica nacíonal de navegação fluvial e lacustre e de porto e travessia.

Assistir o Diretor no planejamento das atividades inerentes a
navegação de Cabotagem entre portos nacionais e estrangeiros.

Assistir o Diretor no planejamento das atividades inerentes a
navegação de cabotagem entre portos nacionais.

Síntese das Atribuições Específicas
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ANEXO III
Relação dos cargos em comissão e funções gratificadas
no Quadro Permanente
da Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM,
a serem suprimidas a partir da data da publicação deste Anexo
(Artigo 17 do Decreto n? 72.912, de 10 de outubro de 1973)
N~ de
Cargos ou
Funções

Denominação

Símbolo

DIRETORIA EXECUTIV A
I
2

Secretário Administrativo
Assistente

DAI-llU
DAI-1l2.3

AUDITORIA
Chefe
PROCURADORIA
Assistente
Seção de Processamento de Autos de Infração e Legislação

DAI·1l2.3

Chefe
Seção de Controle de Contratos e Hipotecas

DAI·lll.3

Chefe
Representação da Procuradoria no Distrito Federal

DAI-ll1.3

Chefe
Bnreeu de Estudos e Fretes

DAI-l1l.3

Assistente
Coordenadoria Econômica de Fretes Conferenciados

DAI-112.3

Chefe

DAI-ll1.3

Coordenadoria Técnica de Fretes Conferenciados e do Mercado Livre
Chefe
Coordenadoria de Fretes de Cabotagem e Navegação Interior
Chefe

DAI-ll1.3
DAI-lll.3

DIRETORIA DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO
2

Assistente

DAI-112.3

Divisão de Manifestos de Carga
Chefe
Assistente

DAI-111.3
DAI-1l2.2

Seção de Controle e Análise
Chefe

DAI·1l1.2

Seção de Codificação
Chefe

DAI-lll.2

Divisão de Estatística
Assistente

DAI-112.2

44

ATOS DO PODER EXECUTIVO

N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Símbolo

Seção de Divulgação Estatística

Chefe

DAI-Ill.2

Seção de Oélculos

Chefe

DAI-lll.2

Seção de Análise e Interpretação

Chefe
Divisão de Inversões
Chefe
Assistente

DAI-ll1.2
DAI-II-l.3
DAI-112.2

Seção de Estudos de Financiamento

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Estudos de Investimentos

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Análise Econômica

Chefe

DAI-Il1.2

Divisão de Custos da Navegação

Chefe
Assistente
Seção de Custeio da Navegação de Cabotagem
Chefe

DAI-llI.3
DAI-l12.2
DAI-ll1.2

Seção de Custeio da Navegação de Longo Curso

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Custeio da Navegação Interior e Portuária

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Análise e Programação
Chefe

DAI-Il1.2

Seção de Transcrição

Chefe

DAI-Ill.2

Seção de Controle de Qualidade

Chefe

DAI-ll1.2

Secao de Cadastro
Chefe

DAI·ll1.2

DIRETORIA DE ENGENHARIA
1
2

Secretário Administrativo
Assistente
Dívísüo de Obras Novas

DAI-lll.l
DAI·1l2.3

Chefe
Assistente
Seção de Análise de Projetos

DAI-ll1.3
DAI-112.2

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Orçamento
Chefe

DAI-Ill.2
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação
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Simbolo

Seção de Arquivo Técnico
Chefe
Dívísõo de Fiscalização
Chefe
Assistente

DAI-lll,2
DAI-llL3
DAI-112.2

Seção de Estaleiros
Chefe
Seção de Informações Técnicas

DAI-lll.2

Chefe
Seção de Normas para Inspeções

DAI-lll.2

Chefe
Divísüo Industrial

DAI-111.2

Chefe
Assistente

DAI-111.3
DAI-1l2.2

Seção de Mobilização Industrial
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Importação
Chefe

DAI·l11.2

Seção de Padronização de Material
Chefe
Dívisâo de Reparos e Garantia
Chefe
Assistente

DAI-ll1.2
DAI-ll1.3
DAI-112.2

Seção de Provas e Recebimento
Chefe
Seção de Análise de Atrasos
Chefe

DAI-lI1.2
DAI-tll.2

Seção de Garantia
Chefe

DAI·ll1.2

DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO
2

Assistente

DAI-112.3

Divisão de Afretamento

Chefe
Assistente

DAI-ll1.3
DAI-112.2

Seção de Autorização de Afretamentos
Chefe

DAI-llL2

Seção de Controle de Afretamentos
Chefe

DAI-lll.2

Divisão de Armadores, Navios e Portos

Chefe
Assistente
Seção de Registro e Venda de Embarcações

DAI-lll.3
DAI-112.2
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N~

de

Denominação

Cargos ou

Simbolo

Funções

Chefe
Seção de Autorizações e Cancelamentos
Chefe

DAI-1l1.2
DAI-ll1.2

Seção de Condições dos Portos
Chefe

DAI-ll1.2

Divisão de Longo Curso
Chefe
Assistente

DAI-1l1.3
DAI-1l2.2

Seção de Controle de Linhas
Chefe

Seçâc de Cargas Vinculadas
Chefe
Divisão de Cabotagem
Assistente

DAI-llL2
DAH12.2

Seção de Programação de Cabotagem

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Movimentação de Cargas

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Tarifas de Cabotagem

Chefe
Divisão de Navegação Interior e Portuária

Assistente

DAI-ll1.2
DAI-1l2.2

Seção de Navegação Interior

Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Navegação Portuária

Chefe

DAI-ll1.2

Divisão de Acordos e Conferência

Chefe
Assistente

DAI-ll1.3
DAI-1l2.2

Seção de Acordos
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Tarifas Internacionais

Chefe

DAI-n1.2

DIRETORIA FINANCEIRA E DE CONTROLE
Assistente

DAI-112.3

Dívísso de Aplicações
Chefe
Assistente
Seção de Execução de Financiamentos
Chefe
Seção de Controle de Pagamento à Construção Naval

DAI-1l1.3
DAI-1l2.2
DAI-1l1.2
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Chefe
Seção de Controle do Retorno das Aplicações
Chefe
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Símbolo

DAI-ll1.2
DAI-llI.2

Seção de Custos
Chefe
Divisão de Arreceâeçõo
Chefe
Assistente

DAI-ll1.2
DAI-lll.3
DAI-112.2

Seção de Controle de Arrecadação e de Créditos
Chefe

DAI-lll.2

Seção de Conferência e Análise
Chefe

DAl-lll.2

Seção de Restituições e Isenções
Chefe

DAI-llI.2

Divisão de Contabilidade
Assistente

DAI-112,2

Seção de Classificação e Análise
Chefe

DAI-llU

Seção de Controle e Registro
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Escrituração
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Movimento das Delegacias
Chefe
Divisão de Programação e Bxecuçso Financeira
Assistente

DAl-llU
DAI-112.2

Seção de Execução Orçamentária e Financeira
Chefe

DAI-lll.2

Seção de Controle e Movimentação de Fundos Financeiros
Chefe

DAI-Ill,2

secao de Previsão e Acompanhamento da Receita
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Previsão e Acompanhamento da Despesa
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Controle das Empresas Vinculadas
Chefe
Divisão de Cadastro
Chefe
Assistente

DAI-lll,2
DAI-Ill.3
DAI·1l2.2

Seção de Informaçõe s Cadastrais
Chefe
Seção de Análise Econômico-Financeira

DAI-Ill.2
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Chefe

Símbolo

DAI-llL2

Seção de Estudos Atuariais
Chefe
Divisão de Controle de Contratos de Financiamentos
Chefe
Assistente

DAI-llL2
DAI-nl.3
DAI-112.2

Seção de Coordenação e Registro de Contratos
Chefe

Seção de Execução de Contratos
Chefe

Seção de Análise de Operações

Chefe

DAI-l11.2

DIRETORIA DE PESSOAL

Assistente
Divisão de Recrutamento, Seleçüo e Aperfeiçoamento
Assistente

DAI-1l2.3
DAI-112.2

Seção de Recrutamento e Seleção
Chefe

DAI-llU

Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento

Chefe

DAI-llL2

Divisão de Cadastro, Lotaçfio e Classificação de Cargos
Assistente

DAI·1l2.2

Seção de Cadastro e Lotação
Chefe

DAI-llU

Seção de Classificação de Cargos e Empregos

Chefe

DAI-l1U

Divisão de Legislação de Pessoal
Chefe
Assistente

DAI-llL3
DAI-1l2.2

Seção de Pessoal Trabalhista

Chefe

DAI-lI 1.2

Seção de Direitos e Deveres

Chefe

DAI·II1.2

Serviço de Assistência Médico-Social

Chefe

DAI-l1l.3

Serviço de Apoio Administrativo

Chefe
Assistente

DAI-lll.3
DAI-112.2

DIRETORIA DE ADMINISTRACÀO
Assistente
Divisüo de Serviços Gerais

DAI-112.3
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Assistente
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Símbolo

DAI-112.2

'Seção de Produção Editorial
Chefe

DAI·lll.2

Seção de Transportes
Chefe
Seção de Conservação e Manutenção Patrimonial
Chefe

DAI-111.2
DAI·111.2

Seção de Administração de Próprios
Chefe
Dívieeo de Material
Assistente

DAI-I11.2
DAI-112.2

Seção de Compras
Chefe

DAI-111.2

Seção de Almoxarifado
Chefe

DAI-1l1.2

Seção de Patrimõnio
Chefe
Divisao de Arquivo e Comunicações
Assistente

DAI-1l1.2
DAI-112.2

Seção de Recebimento, Expedição e Registro
Chefe

DAI-1l1.2

Seção de Arquivo e Microfilmagem
Chefe

DAI-ll1.2

Seção de Documentação e Divulgação
Chefe

DAI-lll.2

ESCRITORIO EM BRASiLIA
Seção Financeira
Chefe

DAI-llU

Seção de Documentação
Chefe

DAI-ll1.3

BIBLIOTECA
Chefe

DAI-lll.3

1: DELEGACIA REGIONAL - MANAUS
Seção Administrativa
Chefe

DAI-II1.3

Seção Financeira
Chefe

DAI-llU

Seção de Arrecadação e Estatística
Chefe
Seção de Navegação

DAI-ll1.3

ATOS DO
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N' d e
c a r g o s O"
Funcoes
I

1

P O D E R EXECUTIVO

Denominacao

DAI-li! 3

Chefe
iiúciea d o Fisealiaaião T6cniea
Chefe

k DELEGACIA REGIONAL
Secão Administrativa

Simboio

DAI-111 3

BELEM

~

Chefe
Seção Financeira

DAI 111.3

Chefe
Seção de Arrecadacão e Estatística

DAI-111 3
DAI-I 11.3

Chefe
Secão de Navegação

D A I 1 11.3

Chefe
Nueleo de Fiseaiiracãa Tecnica

DAI-111.3

Chefe
3: DELEGACIA REGIONAI.

FORTALEZA

~

Assistente
Secão Administrativa

DAI-112.3

Chefe
Secão Financeira

DAI-111.3
DAFlI1.3

Chefe
Secão d e Arrecadacão e Estatistica

Cheio
Secão de Navegacão

DAI-111.3

Chefe
Núcleo de Fiscalizacão Técnica

DAI-1 1 I .3

4!

Chefe

DAI-I 11.3

DELEGACIA REGIONAL - RECIFE
Assistente

DAI-112.3

Secão Administrativa

DAI-111.3

Chefe
Secão Financeira

DAI-LI1.3

Chefe

Secão de Arrecadação

e

Estatística
DAI-l1I.3

Chefe
Se@o de Navegação

DAI-111.3

Chefe
Núcleo de Fisealiragáo T6cnica
Chefe
57 DELEGACIA REGIONAL

Assistente

~

DAI-111.3
SALVADOR
DAI-112.3
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação
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Símbolo

Seção Administrativa
Chefe

DAI-llJ.3

Seção Financeira
Chefe

DAI-111.3

Seção de Arrecadação e Estatística
Chefe

DAI·lll.3

Seção de Navegação
Chefe

DAI·ll1.3

Núcelo de Fiscalização Técnica

Chefe
6~

DAI·ll1.3

DELEGACIA REGIONAL - RIO DE JANEIRO

Seção Financeira
Chefe

DAI-ll1.3

Seção de Arrecadação e Estatística
Chefe

DAI-l1U

Seção de Navegação
Chefe

DAI·ll1.3

Núcleo de Piscalíaacão Técnica
Chefe
7~

DAI-ll1.3

DELEGACIA REGIONAL - SANTOS

Seção Financeira
Chefe

DAI-ll1.3

Seção de Arrecadação e Estatística
Chefe

DAI-ll1.3

Seção de Navegação
Chefe

DAI-1l1.3

Núcleo de Fiscalização Técnica
Chefe
8~

DAI-1I1.3

DELEGACIA REGIONAL - PORTO ALEGRE
Assistente

DAI-1l2.3

Seção Administrativa
Chefe

DAI-ll1.3

Seção Financeira
Chefe

DAI-ll1.3

Seção de Arrecadação e Estatística
Chefe

DAI-Il1.3

Secao de Navegação
Chefe

DAI-ll1.3

Núcleo de Fiscalização Técnica
Chefe

DAI-ll1.3
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N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Símbolo

: 9~ DELEGACIA REGIONAL - CORUMBÁ
, Seção Administrativa

Chefe
, Secao Financeira

DAI-llU

Chefe
Seção de Arrecadação e Estatística

Chefe

DAI-lll.3

Seção de Navegação
Chefe

DAI-II1.3

Núcleo de Fiscalização Técnica
DAI-ll1.3

Chefe

DECRETO N? 89.283, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Altera a comooeiçao do Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN.

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,
DECRETA:
Art. I? O artigo 5? do Decreto n? 85.110, de 2 de setembro de
1980, alterado pelo Decreto n? 86.856, de 14 de janeiro de 1982, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art , 5? O Conselho Federal de Entorpecentes terá a seguinte composição:
I
dois representantes do Ministério da Justiça;
11 ~ um representante do Ministério da Saúde;
III - 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;
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VI
um representante do Ministério das Relações Exteriores;
VII
um representante do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal;
VIII - um representante do órgão de vigilância sanitária
do Ministério da Saúde;
IX - um jurista de comprovada experiência em assuntos
de entorpecentes, escolhido e designado pelo Ministro da Justiça; e
x - um médico psiquiatra Com ampla atuação na área
de entorpecentes, indicado pela Associação Médica Brasileira e
designado pelo Ministro da .Iust.iça.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.284, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Cria o Fundo de Assistência Habitacional - FUNDHAB, e dá outras providências. .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 66 da Lei n? 4.380, de 21 de agosto de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica criado, no Banco Nacional da Habitação - BNH, o
Fundo de Assistência Habitacional - FUNDHAB, previsto no artigo
66 da Lei n? 4.380, de 21 de agosto de 1964.
Art. 2? Constituem recursos do FUNDHAB:
ai os resultados obtidos pelo Banco Nacional da Habitação
- BNH, em cada exercicio financeiro, durante 10 Idez l anos,
contados a partir de 1984;
bl as arrecadações mensais do Seguro de Crédito do Adquirente, da Apólice de Seguro Habitacional, bem como os respectivos saldos disponíveis dos prêmios recolhidos, na forma que o
Banco Nacional da Habitação vier a estabelecer;
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c) outros recursos de natureza não exigível administrados
pelo Banco Nacional da Habitação;
d) outros recursos que venham a ser, de futuro, alocados
pela União;
el doações e outras receitas e contribuições, no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação ~ SFH, que venham a ser definidas pelo Banco Nacional da Habitação.
Art. 3? Competirá ao Banco Nacional da Habitação a gestão do
Fundo de Assistência Habitacional, devendo os recursos de que trata o
artigo 2? deste decreto, serem aplicados em operações de interesse social no âmbito do Sistema Financeiro da ,Habitação e, no momento de
suas ocorrências, na cobertura das diferenças de saldos devedores dos
contratos de financiamento dos mutuários contemplados com os benefícios previstos no Decreto n? 88.371, de 7 de junho de 1983, e no
Decreto-lei n? 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Art. 4? O Banco N acionaI da Habitação, no prazo de 30 (trinta)
dias, baixará o Regulamento do Fundo de Assistência Habitacional, inclusive sua interligação com O Fundo de Compensação das Variações
Salariais IFCVSI.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto

DECRETO N? 89.285, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército o
crédito suplementar no valor de Cr$
17.317.200.000,00 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 5?, item Il I, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de
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Cr$ 17.317.200.000.00 (dezessete bilhões, trezentos e dezessete 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 ind icada 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, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de'1l-1-84 e retificados no D.O. de 20-1-84.

DECRETO N? 89.286, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Abre à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 23.930.000.000,00 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 art. 5?, item Il í, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 23.930.000.000,00 (vinte e três bilhões, novecentos e trinta 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 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, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 11-1-84.

DECRETO N? 89.287, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 20.000.000.000,00, para reforço de dota-

ção consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 20.000.000.000,00 (vinte 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 anulacão 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, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-1-84.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

57

DECRETO N? 89.288, DE 10 DE JANEIRO DE 1984
Abre aos Ministérios Militares o crédito suplementar no
valor de Cr$
98.200.000.000,00 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 5?, item III da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos Ministérios Militares o crédito suplementar no valor de Cr$ 98.200.000.000,00 (noventa e oito bilhões e duzentos
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 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, 10 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-1-84 e retificados no D.O. de 20-1-84.

DECRETO N? 89.289 DE 11 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A. - NUCLEP.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME/GM n:' 003.700/83,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
NUCLEP proceder ao aumento do limite do seu capital autorizado
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de Crs 31.444.459 .137,00 (tri nta e u m bil hões, q u atroce ntos e q u a r enta e
quat ro m ilhões . quat rocentos e cinqüenta e nov e m il e ce nto e tr inta e
66.444 .459 .137,00 (sessenta e se is b il hões, quase t e cruzeir os) para
trocen t os e qu arenta e quat ro m ilhões, quatrocentos e ci nqüen ta e nove
mil e cento e t rint a e sete cruzeiros).
Art. 2? Este decreto ent rará em vigor na dat a de sua publicação.
d is posiçõe s e m contrá rio .
re vogad a s
Bra sília , 11 d e j anei ro d e 1984 ; 163? d a Indep endência e 96? d a
Re p ública.

c-s

as

J OÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DE C R ETO N ? 89 .290, D E 11 D E J A NEIRO D E 1984
Declara de interesse social, para fin s
de desapropriação, o imó ve l rural denominado ..Fazen da No va A urora .., situado no
Municíp io de Tarau ac é. no Est ado do
Acre. com preendido na área ' prio ritária .
pa ra fi ns de reforma agrâria. fi x ada pelo
Decr eto n!' 67.55 7. d e 12-11·70, alt erado pelo s Decr et os n ~s 75.295. de 27·1· 75. e 8fj.075,
de 27·8·80.

O PRESIDE NT E D A REPÚBLICA, us ando d a s a tri b uições que
lh e confere os a r t igos 81, item III, e 161 d a C onstitui ção, e nos termo s
dos art igos 18 e 20, da Lei n ? 4. 504, d e 30 de novem bro de 1964, e do
Decreto-lei n? 554 , de 25 de abril de 1969,
D E C R E T A:
A rt . I ? E d ecl a r ado d e intere s s e social, para fin s d e des apropriação , no s t er mos d os a rts. 18, letra s a, b, c e d, e 20, itens I e V, d a Lei
n ? 4 .504, d e 30 d e novembro d e 1964,0 imóvel ru ral d eno m in ado «F aze n da Nova Aurora , » com a área de 1.200ha (mil e du zentos hectares), situa do no Mu nicípio de Tarauacá, no E st ado do Acre .
Parágrafo único . O imó vel a que se refere este artigo t em o se ·
guin te per ímetro: p art in d o do ponto I , situado à ma rgem d ireita do R io
Ta ra uacâ, segue confrontando com te rra s do Mi nis têri o do Exército,
com o a z im ute d e 194°28 ' e dist ân cia d e 4.95 0m, até o ponto 2, s it ua do
na divisa c om o Seringa l No vo De s ti no , de pr opriedade d e Ag ro p a storil
Leal Indústria e Comércio Ltda .; daí, segue co nfrontando com o referido se ri nga l, co m o az im ute d e 281 °18' e d is t â nci a de 2.549m, até o ponto
3; daí, segue com o azimute de 13° 49 ' e dis tâ ncia de 3.347m, até o ponto
4, situad o à m argem dir eit a do Ri o Tarauacá; daí, desce pel a referida
margem do rio, po r um a distância de 5.323m , até o ponto i , início da
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descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta RADAMBRASIL, SC.19-V-A, esc'ala 1:250.000, ano 1976).
Art. 2?

Excluem-se dos efeitos deste decreto:
a) os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas;
b) as benfeitorias existentes nas parcelas que integram o
imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua regularização.

Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária IN eRA 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? E ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o disposto na
Lei n P 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 no Decreto-lei n'' 1.164, de
I? de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.291 DE 11 DE JANEIRO DE 1984
Inclui o Aeroporto' de Confins, em
Confins, Distrito de Lagoa Santa, Estado
de 'Minas Gerais, entre os aeroportos internacionais do Brasil, estabelecidos pelo Deer-eto n:' 74.924, de 21 de novembro de 1974.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artígo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído entre os aeroportos internacionais do Brasil,
a que se refere o Decreto n" 74.924, de 21 de novembro de 1974, o Aeroporto de Confins, em Confins, Distrito de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 89.292 DE 11 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre o modelo de Cartão de
Entrada e Saída de Passageiros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe.
confere o artigo 81, ítem IH da Constituição, e tendo em vista as N armas e Recomendações Internacionais constantes da oitava edição do
Anexo 9 à Convenção da Aviação Civil Internacional, cuja observância
foi determinada pelo Decreto n? 86.22$, de 28 de julho de 1981,
DECRETA:
Art. I? O cartão de embarque e desembarque, ou de entrada e
saída, a que se refere o artigo I? do Decreto n:' 83.287, de 13 de março
de 1979. será substitufdo pelo do modelo anexo a este decreto.
Art. 2? O cartão de embarque e desembarque, ou de entrada e
saída, será impresso em duas vias com papel carbono intercalado, de
acordo com as especificações do modelo de que trata o artigo anterior,
e deverá ser preenchido pelo viajante ou pelo transportador e entregue
à Polícia Federal, em duas vias.
Parágrafo único. O Departamento de Polícia Federal imprimirá o
cartão a que se refere este artigo, para atender às necessidades decorrentes da aplicação do disposto no artigo 3? do Decreto n? 83.287, de 13
de março de 1979, na fronteira terrestre.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor 90 (noventa) dias após a
sua publicação.
Art. 4? Ficam revogados o artigo 2? do Decreto n? 83.287. de 13
de março de 1979, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

o anexo está publicado no

D.O. de 13-1-84
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DECRETO N? 89.293 DE 11 DE JANEIRO DE 1984
Acrescenta parágrafo único ao artigo
1? do Decreto n" 89.236, de 22 de dezembro
de 1983, que fixa os efetivos de Oficiais da
Força Aérea Brasileira para 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 2? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980,
DECRETA:
Art. I?

Fica acrescentado parágrafo único ao artigo I? do Decreto

n:' 89.236, de 22 de dezembro de 1983, com a seguinte redação:

«Art. I?
.
Parágrafo único. As vagas resultantes dos efetivos de que
trata o inciso 2 deste artigo, fixados com a observância do estabelecido no artigo 3?, caput, da Lei n ? 7.130, de 26 de outubro
de 1983, serão preenchidas em três etapas correspondentes, respectivamente, às datas de promoções previstas na Lei n ? 5.821,
de 10 de novembro de 1972.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.294, DE 12 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a criação de emprego na
Tabela Permanente da Escola Superior de
Agricultura de Lavras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere
artigo 81, item lIl, da Constituição, e tendo em vista
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? 20.307, de 1983,

°

°

DECRETA:
Art. I? Fica criado, na forma do Anexo I deste decreto, na Categoria Funcional de Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: LT-SA-800, da Tabela Permanente da Escola Superior de
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Agricultura de Lavras, o emprego a ser preenchido regularmente, observada a legislação específica.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior deverá ser
suprimido um emprego de Agente de Telecomunicações e Eletricidade,
do Grupo Outras Atividades de Nivel Médio, código: LT-NM-I000, a
partir da data da publicação deste decreto, na conformidade do Anexo

lI.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Superior de Agricultura de Lavras.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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ANEXO II
Emprego da Tabela Permanente da Escola Superior de
Agricultura de Lavras a ser suprimido a partir da data
da publicação deste Anexo

N? de
Emprego

01

Código

Denominação

Agente de Telecomunicações
e Eletricidade

lQ27.C - Referência
- 22.

DECRETO N? 89.295, DE 12 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a inclusão de empregos
na Tabela Permanente do Ministério da
Bâuceçeo e Cultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e tendo em vista o 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 16.055 e 16.565, de 1982, e 22.665, de 1983,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo I, nas Categorias Funcionais de Contador e de Técnico em Assuntos Educacionais, do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior, código: LT-NS-900, da Tabela
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, os empregos a serem
providos por pessoal que se encontrava em exercício no referido Ministérío, em 31 de outubro de 1974, e que se habílítou em processo seletivo
próprio, relacionado no Anexo 11 deste decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura
baixará os atos de provimento 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 salário-família.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste decreto vigoram a partir da data do exercício, de cada concorrente habili-
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tado, 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? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

SUPERIOR,
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GRUPO-OUTRAS
ATIVIDADES D E N I V E L
CODIGO:LT-NS-900

TABELA PERMANENTE

CULTURA

1

32

97

7
2
14
18
41

Despacho Presidencial
de 22-12-15, 15-7-77e Portaria MEC nP 691, de 1-8-83
D.O. de 29-12-75, 20-7-77 e 5-8-83

LOTACÁO

ANEXO 1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÁOE
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ANEXO II
Relação Nominal do Pessoal Habilitado ao Provimento a que se refere
o artigo I? do Decreto n? 89.295, de 12 de janeiro de 1984
MINISTERIO DA EDUCAÇÀO E CULTURA

TABELA PERMANENTE
GRUPO·OUTRAS ATIVIDADES DE NtVEL SUPERIOR, Co DIGO: LT·NS·900
CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR, CÚDIGO: LT-NS-924

Classe: «Especial», Código: 924.S
Número de fixos previstos na lotação: 7 (7 vagos previstos na lotação)
Classe: c<C», Código; 924.C
Número de fixos previstos na lotação; 15 (2 vagos previstos na lotação)
Classe: "B»,
Número
Classe; «A»,
Número

Código:
de fixos
Código:
de fixos

924.B
previstos na lotação; 23 (14 vagos previstos na lotação)
924.A
previstos na lotação: 33 (18 vagos previstos na lotação)

Incluir:
01 - Rubens Cruvinel Borges
CATEGORIA FUNCIONAL: TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS,
CÚDIGO: LT-NS-927

Classe: «Especial», Código: 927.8
Número de fixos previstos na lotação: 97 (97vagos previstos na lotação)
Classe: "C»,
Número
Classe: "B»,
Número
Classe: «A».
Número

Código:
de fixos
Código:
de fixos
Código:
de fixos

927.C
previstos na lotação: 195 (32 vagos previstos na lotação)
927.B
previstos na lotação: 292 (1 vago previsto na lotação)
927.A
previstos na lotação: 391

Incluir:
01 - Elza Wuensche de Souza
02 - Vera Lúcia Petrucci

DECRETO N? 89.296, DE 12 DE JANEIRO DE 1984
Fixa as proporções para o cálculo do
número minimo de vagas que deveriam ser
abertas em 1983, para a aplicação da Quota
Compulsória no Ministério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o disposto no § I? do artigo 61 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
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DECRETA:
Art. I? Para fim de aplicação da Quota Compulsória na forma do
disposto nos itens IV, V, VI e VII do artigo 61 da Lei n:' 6.880 de 9 de
dezembro de 1980, ficam fixadas para o ano de 1983 as proporções abaixo discriminadas para os diversos Corpos e Quadros dos Oficiais da
Marinha:
I -

II -

III -

IV -

V -

Proporções:

CORPO DA ARMADA
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

.
.
.

118
100/356
1000/2179

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragrata
Capitães-de-Corveta

.
.
.

1/8
1/15
1/20

CORPO DE ENGENHEIROS E TÉCNICOS NAVAIS
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
Capitães-de-Fragrata
.
Capitães-de-Corveta
.

1/8
1115
1120

CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
Capitães-de-Fragrata
.
Capitães-de-Corveta
.

1/8
1115
1120

CORPO DE SAÚDE DA MARINHA
a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragrata
Capitães-de-Corveta
c) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragrata
Capitães-de-Corveta

.
.
.

1/8
1115
1120

.
.
.

1/8
1115
1120

.
.
.

118
1115
1120
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VI -

VII
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QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Fragrata
.
Capitães-de-Corveta
.
Capitães-Tenentes
.
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuz ileiros Navais
Capitães-de-Fragrata
.
Capitães-de-Corveta
.
Capitães-Tenentes
.
QUADROS COMPLEMENTARES
ai Quadro Complementar do Corpo
Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragrata
Capitães-de-Corveta
bl Quadro Complementar do Corpo
Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragrata
Capitães-de-Corveta
c) Quadro Complementar do Corpo de
tendentes da Marinha
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragrata
Capitães-de-Corveta
di Quadro Complementar do Corpo
Engenheiros e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/4
1110
1/15

1/4
1110
1115

da
.
.
.
de

1/4
1/10
1115

.
.
.
In-

114
1110
1/15

.
.
.
de

1/4
1110
1115

.
.
.

1/4
1110
1/15

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

Brasília, 12 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
'Meximieno Fonseca
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DECRETO N? 89.297, DE 12 DE JANEIRO DE 1984
Altera o Decreto n? 88.453, de 30 de junho de 1983, que dispõe sobre ecuívelêncie
de cursos para efeito de aplicação do disposto no artigo 1:' do Decreto n" 86.763. de
22 de dezembro de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o artigo
6? do Decreto-lei n? 1.824, de 22 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Fica acrescentada a letra d ao artigo 2? do Decreto n?
88.453, de 30 de junho de 1983, com a seguinte redação:
«Art. 2?
.
d), ao Curso de Formação de Oficiais, o estágio de instrução
e de adaptação a que são submetidos os Capelães Militares.»

Art. 2:> Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos

DECRETO N? 89.298, DE 12 DE JANEIRO DE 1984
Fixa as proporções a serem observadas
para promoção obrigatória de Oficiais das
Armas. Quadros e Serviços do Exército, no
ano-base de 1983.

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 61, § I?, da Lei n:' 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares,
DECRETA:
Art. I? São fixadas, para o ano-base de 1983, as seguintes proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas para promoção
obrigatória no Exército:
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~
Armas
Quadros, SV

Cel.

Armas e QMB.
Médicos .. ............
Farmacêuticos. .. . . . . .
Dentistas.
Veterinários ... .......
Intendentes. ....
Capelães ... ... .. .. ...
QAO ..

1/6
1/6
1/4
1/5
1/8
1/8
1/3

-

Ten.-Cel.

1/8
1/7
1/4
1/12
1/6
1/7
1/7

-

Maj.

Capo

1/9
1/9
1/4
1/5
1/6

-

1?-Ten.

-

-

-

-

-

-

-

l/ll

-

-

1/8

-

-

-

1/4

1/10

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 89.299, DE 13 DE JANEIRO DE 1984
Promulga o Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n:' 86, de 24 de outubro de 1983, o Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Argelina Democrática e Popular, celebrado em Brasília, a 3 de junho de
1981,
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca de
notificações, a 10 de novembro de 1983, na forma do seu artigo XI,

DECRETA:
Art. 1? O Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Po-
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pular, 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 erncontrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares

o acordo está publicado no no.

de 16-1-84.

DECRETO N? 89.300, DE 13 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a execução de Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n? 3, concluído entre o Brasil e o Chile.

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 Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que o Acordo de Alcance Parcial n:' 3, assinado entre
o Brasil e o Chile, posto em vigor no Brasil pelo Decreto n? 88.647, de
30 de agosto de 1983, posteriormente alterado por Protocolo Adicional
firmado em 10 de agosto de 1983 e promulgado pelo Decreto n? 88.929,
de 27 de outubro do mesmo ano, prevê, em seu capitulo VIII, artigo 25,
a revisão do Acordo, a pedido de parte, para negociar os ajustes necessários para seu melhor funcionamento e desenvolvimento; e
Considerando que o Protocolo Modificativo anexo ao presente Decreto objetiva alterar, nos termos de seus artigos 1 e 2, os produtos e as
preferências outorgadas pelo Brasil e pelo Chile no Acordo de Alcance
Parcial n:' 3,
DECRETA:
Art. I?
vo:

A partir da data de publicação deste Protocolo Modificati-
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a) ficam modificados os produtos e as preferências outorgadas pelo Brasil (Anexo I do AAP n? 3) e pelo Chile (Anexo II
do AAP n:' 31 nos termos dos artigos 1 e 2, respectivamente, do
presente Protocolo, que passa a constituir parte integrante do
Acordo de Alcance Parcial n? 3, subscrito entre o Brasil e o
Chile, em 30 de abril de 1983, na cidade de Montevidéu, posto
em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 88.647, de 30 de agosto de
1983, posteriormente alterado por Protocolo Adicional firmado
em 10 de agosto de 1983 e promulgado pelo Decreto n? 88.929, de
27 de outubro de 1983;
b) ficará suspensa a aplicação das cláusulas de salvaguarda
atualmente em vigor para a importação dos produtos negociados no presente Protocolo, a partir da entrada em vigor do mesmo.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente os produtos originários do Chile, não sendo extensível a terceiros países por aplicação da Cláusula da Nação mais 'favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasilia, 13 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares

o protocolo modificativo está publicado no

D.O. de 16-1-84.

DECRETO N? 89.301, DE 13 DE JANEIRO DE 1984
Prorroga, pelo prazo de 12 (doze) meses, os projetos de reflorestamento protocolados no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, nos anos de 1980,
1981 e 1982, aprovados para a região semiárida do Nordeste Setentrional, com seus
respectivos cronogramas de execução.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Os projetos de reflorestamento protocolados no Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, nos anos de 1980,
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1981 e 1982 e a provad os p ara a re giã o semi-á rida d o Nordeste S ete nt r ió naI fi ca m com os seus re s pecti vos c ronogramas de execuçã o prorrogad os por 12 (d oze) meses , obed ecido o dis p ost o neste dec re t o,
Ar t. 2? A em presa in t eres s ad a em se ben efic iar da prorrogação
ora in st it u íd a d ev e rá , no prazo d e 60 (sesse nta) d ia s, a contar d a publ icação d est e d ecret o, a p resenta r a o I B DF o re spec t iv o pedido, aco mp a nhad o dos se gu inte s do cu me nto s :
I - co mpro va ntes de li be ração de recurs os , até a data da
publicação d o Dec re t o n ? 88.2 07, d e 30 d e m arço d e 1983, ou, p e lo meno s, laud o técnico de ex ecução de preparo do solo ; e
11 - laud o t écnico, emitid o p ela Delegaci a E stadual do
IBDF, onde se confir me que a nã o-execução t otal do p ro jet o se
deveu à ocorrê ncia da seca .
Art. 3? E ste decreto ent rará e m v igor na data de s ua publicação,
revo gada s a s dispos içõe s e m contrário .

Bra sília, 13 d e janeiro d e 1984; 163? da I ndep en d ên ci a e 96? d a
Repú blica .
JO ÃO F IGUE IRE DO
Ãngelo A m a ur y S tá bile

DECRETO N ? 89.302, D E 13 DE J ANEIRO DE 1984
A utoriza o funcionamento dos cursos
de Ciências e de Pe d agogia d a Faculdad e de
Filosofia e dos cur s os de Agronom ia e de
Zootec nia da Escola S uperi or de Ciência s
A grárias d e Rio Verde. Goles.

O PRESIDE NTE DA REP Ú BLI C A , usando d as atrib ui ções que
lh e co nfe re o a r t igo 81, item 111, d a Con st ituição, d e acordo com o a rt igo 47 d a Le i n ? 5 .540, d e 28 d e n ove m b ro d e 1968, a lte rado p elo Decret olei n ? 842, de 9 d e setem bro d e 1969, e t endo em v ist a os P areceres d o
Co n sel ho E st a d u a l de E ducação d e G oi á s, n ?s 006/ 80, 007/ 80, 262/80 e
046/83, confor me co ns ta do P ro ces so n ? 221:767/ 82, do Ministério da
Ed uca çã o e C u lt u ra ,
D E CR ET A :
Art . I ? Fi c a a uto riz ado o fu ncio namento dos cursos de C iê nc ia s,
Licenci atura Plena , com habilit a çã o em Matem ática, e de P ed a gogia, Licenci a t u r a Plen a , co m habilitaçães em Administração Escolar e em Supervisã o Escolar, ministrados pel a F a culdade de Filosofi a de Rio Ver-
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de, e dos CUrsos de Agronomia e de Zootecnia, ministrados pela Escola
Superior de Ciências Agrárias de Rio Verde, ambas mantidas pela Fundação do Ensino Superior de Rio Verde, com sede na cidade de Rio
Verde, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.303, DE 13 DE JANEIRO DE 1984
Fixa, no Ministério da Aeronaunca. os
minimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base de 1983, nos diversos Quadros do Corpo de Oficiais da
Ativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o § I? do artigo 61 da Lei n:' 6.880, de9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1::' Ficam estabelecidas, para o ano de 1983, as seguintes proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo do
número mínimo de vagas para os diversos postos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica:
Quadros de Oficiais Aviadores, Engenheiros, Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Capelães:
Coronel
Tenente-Coronel

.
1/8 do efetivo do posto
.
1/15 do efetivo do posto
M~m
.
1/20 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Intendentes:
Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/8 do efetivo do posto
Tenente-Coronel. . . . . . . . . . . . . . .
1/15 do efetivo do posto
Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7/75 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica
Tenente-Coronel. . . . . . . . . . . . . . .
1/4 do efetivo do posto
Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/10 do efetivo do posto
Capitão .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9/100 do efetivo do posto
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Quadro de Oficiais Especialistas em Aviões:
Tenente-Coronel
............
114 do efetivo do posto
Major
_
_. .
1/10 do efetivo do posto
Capitão. __
_. . . . .
3/19 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações:
Tenente-Coronel...............
1/4 do efetivo do posto
Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1110 do efetivo do posto
Capitão _
_. . .
1/6 do efetivo do posto
Quadros de Oficiais Especialistas em Fotografia, Armamento, Meteorologia, Controle de Tráfego Aéreo e Suprimento Técnico:
Tenente-Coronel
_........
1/4 do efetivo do posto
Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/10 do efetivo do posto
Capitão. _....
..............
1115 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais de Administração:
Capitão
__ . . . . . . . . . .
1/10 do efetivo do posto
Primeiro-Tenente
_. . . . . . . .
1120 do efetivo do posto
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.304, DE 17 DE JANEIRO DE 1984
Cria Núcleo de Secretaria de Controle Interno nos Gabinetes da Presidência da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ê criado nos Gabinetes da Presidência da República e incluído na Tabela Permanente a que se refere o Decreto n:' 85.795, de 9
de março de 1981, o Núcleo de Secretaria de Controle Interno, subordinado aos Ministros de Estado Chefes dos Gabinetes Militar e Civil.
Art. 2? Compete ao Núcleo de Secretaria de Controle Interno, no
âmbito dos Gabinetes da Presidência da República e da Consultoria
Geral da República:
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I - superintender a execução das atividades relacionadas
com os sistemas de Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria;
II - realizar a contabilidade analítica e a contabilidade
sintética; e
IH - exercer os trabalhos de auditoria contábil e de auditoria de programas.
Art. 3? O Núcleo de Secretaria de Controle Interno tem por titular um Chefe, com prerrogativas e vantagens de Subchefe de Gabinete
da Presidência da República, Oficial Superior das Forças Armadas,
com o posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra e o Curso Superior de Guerra
N aval, ou equivalente, se militar, coadjuvado por Adjunto.
Parágrafo único. O Adjunto ê do posto de Capitão-de-Corveta ou
Capitão-Tenente, ou equivalente, se militar.
Art. 4?

Cabe ao Chefe do Núcleo de Secretaria de Controle Inter-

no:
I - desempenhar funções de orientação, coordenação e controle financeiro, nos termos da legislação específica em vigor,
bem como realizar estudos para a formulação e aprimoramento
de diretrizes da administração;
II - elaborar o rol anual dos responsáveis por dinheiros,
valores e outros bens públicos e, trimestralmente, as alterações
havidas no período, assim como outros elementos e informações
estabelecidos na legislação pertinente, para controle e remessa
ao Tribunal de Contas da União;
IH - fornecer ao Órgão Central dos Sistemas de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro, nos prazos e condições estabelecidos;
IV - colaborar na formulação da programação financeira
de desembolso e do cronograma decorrente;
V - fornecer, quando solicitado, aos Ministros de Estado
Chefes dos Gabinetes Militar e Civil e ao Consultor-Geral da
República os dados referentes ao acompanhamento físico e financeiro da execução orçamentária, por projetos e atividades; e
VI - executar outros serviços pertinentes aos assuntos de
sua competência.
Art. 5? A estrutura, a competência e lotação das unidades integrantes do Núcleo de Secretaria de Controle Interno serão estabelecidas em ato conjunto dos Ministros de Estado Chefes dos Gabinetes Militar e Civil.
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Art. 6? Fica transferida da Diretoria Administrativa para o Núcleo de Secretaria de Controle Interno uma função de confiança de Adjunto, código LT-DAS-101.3.
Art. 7? Aplica-se o disposto nos artigos 52, 53 e 54 do Regimento
aprovado pelo Decreto n" 83.500, de 28 de maio de 1979, ao Chefe do
Núcleo de Secretaria de Controle Interno e ao seu Adjunto.
Art. 8? As despesas com a execução deste decreto serão atendidas à conta dos recursos orçamentários próprios dos Gabinetes da Presidência da República.
Art. 9? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? d a
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Ludwig
Leitão de Abreu

DECRETO N? 89.305, DE 18 DE JANEIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Copacabana Ltda., para
explorar serviço de redíodiiueeo sonora em
onda média, na cidade de São Gonçalo, Estado da 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88_066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 140.807/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Rádio Copacabana Ltda., outorgada através do Decreto
n:' 35.903, de 27 de julho de 1954, para explorar, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulati-
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vamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.306, DE 18 DE JANEIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n:' 140.812/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda., outorgada através do Decreto n? 44.033, de 9 de julho de 1958, para explorar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor ~ partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.307 DE 18 DE JANEIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessâo
outorgada à Rádio Excelsior da Bahia S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 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 nos termos do artigo "6? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n:' 160.431/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Rádio Excelsior da Bahia S.A .. outorgada através do
Decreto n:' 633, de I? de março de 1962, para explorar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.308 DE 18 DE JANEIRO DE 1984
Altera o Decreto n.O 88.290, de -9 de
maio de 1983, que autoriza o funcionamento
de habilitações em curso de Letras.

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
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Conselho Federal de Educação n:' 132/83, conforme consta do Processo
n? 1915/79-CFE, e 210663/83 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? O Artigo I? do Decreto n? 88.290, de 09 de maio de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações
Tradutor em Inglês e Intérprete em Inglês, do curso de Letras,
a serem ministradas pela Faculdade Capital de Letras e Ciências Humanas, mantida pela Instituição Luso-Brasileira de
Educação e 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.
Brasilia, 18 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JoAO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.309, DE 18 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a competência da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
para exercer a representação da União nas
Assembléias Gerais e promover a defesa e o
controle dos interesses da Fazenda Nacional junto às empresas estatais, 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. I? Compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional exercer a representação da União quando da realização de Assembléias Gerais, e promover a defesa e o controle dos interesses da Fazenda Nacional nas sociedades de economia mista e outras entidades de cujo capital participe o Tesouro Nacional.
CAPÍTULO I

Da Representação em Assembléias Gerais
Art. 2? As empresas públicas, sociedades de economia mista e
outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional, ainda que minori-
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tariamente, participe , deverão env iar à Procuradori a Gera l da Fazenda
Nacional o anúncio de convocação para suas Ass embléias Gerais,
acompanhado de relatório s ucinto e obj etivo sobre as matér ias incluídas na respectiva ordem do dia , com antecedência mín ima de 60
(se ss enta) dias de s ua realização, no caso de reuni ões ordinárias, e de
30 (trinta) di as, em se tratando de reuniões ex t raord inári as .
Art . 3? Antes de emit ir parecer ao voto da União em Assembléia
Geral de ent ida de es t at al, a P rocura dori a Geral da F azenda Nacional
ouvirá , obrigator iamente. a Secretaria de Co ntro le de E mpres as Estat ais da S ecr etaria de Planejamento da Presid ência da República e a Secr etaria de C ontrole Int erno do Mi ni stério da Fa zenda. e quando cou ber, a S ecretari a E xecutiva do Conselho N acional de Politi ca S alarial.
a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Cen t r al do Br as il. no que
se refere às maté rias de competência des ses órgão s,
§ I ? A critér io d a Procuradoria Geral , out ros órg ãos poderão s er
ouvidos .
§ 2 ~ A aud iê nci a dos órgãos mencionados no cap ut deste artigo
se r á feita s imultaneamente e em ex pedientes à parte , permanecendo o
proces so na Procuradoria Geral da Fazenda N ac io na l.
§ 3? A so licitação de novos esclarecimentos à ent idade estata l
tamb ém se fará em expediente à parte e , quando possível. sem prejuízo
das provid ências previstas no caput deste a rt igo.
§ 4? A P rocur ad ori a Geral da Fazenda Naciona i poderá requisitar
documen tos, processos ou dossiês relativos às mat érias constantes da
ordem do di a.
Art . 4? À vista das informações prestadas pe los órgão s mencionado s no artigo anterior, será exarado parecer subscri to ou aprov ado pelo P rocurador Geral da Fazenda Nacion al . no qual todas as matérias a
se rem deliberadas em Assembléia Ge ral serão ex aminadas sob os aspect os de con st it u cion ali dade e legalid ade e qu e conterá pro pos t a ao
Min ist r o da Fazenda sobre a orient ação a ser dad a ao vot o da União .
§ 1? N as questões relativas à s ituação admini str ati va, econômicofinanceira , patrimonial e co ntábil das empresas. o parecer acatará:
I - pronuncia mento da Secreta ri a de Cont role de Empresas estatais sobre:
a) fixação ou reaj ustamento da remu neração de dirigentes ;
b) oportunidade dos aume ntos .de ca pit al e das emissões de
deb êntures conversívei s ou não em ações;
c) fixação de li mi tes glo bais de dispêndios ; e
d ) conve niê ncia da alienaç ão e one r ação de bens .
II - o pronuncia mento da Secr et aria de Co ntrole Interno
do Ministério da Fazenda sobre:
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a) exame de relatórios, demonstrações financeiras, contas e
outros documentos de natureza contábil ou patrimonial pertinentes à gestão social da entidade;
b) fixação do montante devido à União a título de lucros,
dividendos e outros créditos; e
c) levantamento do capital investido pela União.
III - o pronunciamento do Ministro de Estado supervisor
da área sobre a indicação dos nomes de seus conselheiros e dirigentes.
§ 2? Se os pronunciamentos dos órgãos referidos no parágrafo anterior contiverem ilegalidade ou manifesta impropriedade, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional solicitar-lhes-á o reexame da matéria.
Art. 5? A União será representada nas Assembléias Gerais das
entidades mencionadas no art. 2? pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional, que observará, rigorosamente, as instruções emanadas do
Ministro da Fazenda e, no caso do artigo 4?, § I?, inciso IIl, as instruções emanadas do Mini.stro de Estado supervisor da área.
Art. 6? A critério do representante da União, será retirada de
pauta e transferida para a Assembléia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções
ministeriais de que trata o artigo 5?
Art. 7? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional examinará
meticulosamente, em cada caso, as atas das Assembléias Gerais, para
verificação da sua exatidão, em confronto com as instruções ministradas pelo Ministro da Fazenda.
Art. 8? Nas Assembléias Gerais em que se deliberar sobre questões relativas a aumento de capital, observar-se-ão as disposições do
Decreto n? 88.323, de 23 de maio de 1983, que não conflitarem com o
disposto neste capítulo.

CAPiTULO II
Da Defesa e Controle dos Interesses da Fazenda Nacional

nas Entidades Estatais
Art. 9? A defesa e controle dos interesses da Fazenda Nacional
nas entidades mencionadas no art. I? impõem à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional o dever de fiscalizar a exata observância e aplicação
de leis, decretos e regulamentos, prevenindo e coibindo sua inobservância ou incorreta aplicação.
§ I? Para os fins previstos neste artigo, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional poderá propor as medidas administrativas e judiciais
cabíveis e, especialmente:
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I - requisitar processos administrativos, proceder a diligências e solicitar informações às entidades ou a órgãos da Administação Direta;
II - informar os administradores das entidades ou os Ministros supervisores da área sobre falhas e irregularidades de
que tiver conhecimento, solicitando-lhes providências;
III - convocar Assembléia Geral, na forma do art. 123, parágrafo único, alínea c, da Lei n:' 6.404, de 15 de dezembro de
1976;
IV - transmitir à Procuradoria Geral da República os elementos de fato e de direito que permitam o ingresso da União,
sob qualquer das formas de intervenção de terceiros admitidas
nas leis processuais, em ações nas quais essas entidades sejam

autoras ou rés;
V - assessorar o Ministro da Fazenda quando, na qualidade de membro do Conselho Nacional de Política Salarial, tiver
de se pronunciar sobre assuntos de interesse de entidade estatal; e
VI - manifestar-se em processo normativo instaurado pela
Comissão de Valores Mobiliários, sempre que o projeto de ato
normativo interessar à sociedade de economia mista.
§ 2? No interesse da Fazenda Nacional, a competência de que trata este artigo poderá estender-se às sociedades com participação majoritária de Qffipresas públicas, sociedades de economia mista ou outras
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Tesouro Nacional,
inclusive as sediadas em países estrangeiros.
Art. 10. Compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional representar a União:
I - nos atos constitutivos, modificativos e extintivos de
entidades de cujo capital participe; e
II - nos atos relativos à subscrição, compra, venda ou
transferência de ações de sociedades, ressalvadas a competência
e a forma especial previstas nos artigos 60 e 61 da Lei n'' 4.728,
de 14 de julho de 1965, com a redação dada pelo art. 5? da Lei
n? 5.710, de 7 de outubro de 1971 (Decreto-lei n ? 147, de 3 de fevereiro de 1967, artigo 10, inciso V, alíneas a e b e Decreto n''
76.085, de 6 de agosto de 1975, art. 14, inciso VI).

Art. 11. As entidades mencionadas no artigo I? são obrigadas a
prestar à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional toda a colaboração
que lhes for solicitada, cumprindo-lhes especialmente:
I ~ fornecer cópia de seus Estatutos, regimentos e outros
atos de caráter normativo expedidos por seus órgãos de direção;
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II - designar, quando solicitadas, funcionários e auxiliares graduados que com elas mantenham contato e lhes prestem
assessoramento; e
UI ~ enviar contrafé das ações que lhes forem propostas e ~
visem implícita ou expressamente, a anulação de atos amparados em leis e decretos que tenham adotado medidas restritivas
a seus gastos.
Art. 12. Nos Conselhos Fiscal e Consultivo ou órgão de controle
equivalente das entidades mencionadas nos artigos I? e 9?, § 2?, haverá, pelo menos, um membro a ser eleito por indicação do Ministro da
Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, que preencha 08 requisitos do art. 162, da Lei n:' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ I? A indicação de que trata este artigo não prejudicará as indi-'
cações que devem ser feitas pelos Ministros de Estado supervisores
das entidades.
§ 2? O Conselheiro representante do Tesouro Nacional apresentará, no prazo que lhe for fixado, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, relatório de cada uma das reuniões do Conselho
Fiscal ou órgão de controle equivalente de que participar, na forma a
ser estabelecida pela referida Secretaria.
CAPÍTULO III

Disposições Gerais
Art. 13. O disposto neste .decreto aplica-se, no que couber, às entidades descentralizadas do Distrito Federal e Territórios.
Art. 14. A competência para a prática dos atos de que trata este
decreto poderá ser delegada, pelo Procurador Geral da Fazenda N acional, a Subprocuradores Gerais, Coordenadores ou Procuradores especializados das unidades centrais e a Procuradores Chefes, Subprocuradores Chefes, Procuradores Seccionais ou Procuradores da Fazenda
N acionaI localizados nas unidades regionais e locais da Procuradoria
Geral da Fazenda N aciona!.
Art. 15. A alteração na composição dos Conselhos Fiscais, consultivos ou órgãos de controle equivalente, de que trata o artigo 12, será procedida na primeira Assembléia Geral Ordinária que a entidade
realizar após a publicação deste decreto.
Art. 16. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

86

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 89.310, DE 19 DE JANEIRO DE 1984
Altera a redação de dispositivos do Decreto n:' 84.669, de 29 de abril de 1980, que
regulamerita o instituto da progressão
funcional.

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 6? e 13 da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e na
Lei n? 7.163, de 7 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 2?, parágrafo único, 23, caput, 25 e 27 do Decreto n? 84.669, de 29 de abril de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2?
Parágrafo urnco .. Quando a mudança ocorrer dentro da
mesma classe, denominar-se-á progressão horizontal e quando
implicar mudança de classe, progressão vertical.
Art. 23. Para efeíto da progressão vertical, a estrutura das
categorias funcionais, com vistas à fixação inicial da lotação
das respectivas classes, será constituída da seguinte forma:
Art. 25. O servidor que fizer jus à progressão vertical mudará de classe com O cargo ou emprego que ocupe.
Art. 27. As vagas e vagos verificados nas classes intermediárias e final revertem-se à classe inicial, ressalvadas as vagas
destinadas à transferência ou movimentação.»
Art. 2? N a hipótese de inexistirem recursos orçamentários próprios para atender à despesa, a progressão vertical somente será efetivada após a liberação de recursos pela Secretaria de Planejamento da
Presidência da República.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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89.311, DE 23 DE JANEIRO DE 1984
Revoga os Decretos n? 73.079, de 5 de
novembro de 1973, e 75.369, de 13 de fevereiro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogados os Decretos n?s 73.079, de 5 de novembro de 1973, e 75.369, de 13 de fevereiro de 1975, que dispõem sobre o
sistema de classificação dos candidatos no Concurso Vestibular para
admissão aos cursos superiores de graduação.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as diposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.312, DE 23 DE JANEIRO DE 1984
Expede nova eâíceo da Consolidação
das Leíe da Previâéncie Societ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 11, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 6~ da Lei n? 6.243, de 24 de setembro de 1975,
RESOLVE:
Art. 1 ~ E expedida nova edição da Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), conforme texto anexo, que reúne a legislação
referente à previdência social urbana, constituída da Lei n? 3.807, de 26
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social}, e a Legislação
Complementar.
Art. 2? A consolidação de que trata o artigo l? substitui a expedida com o Decreto n? 77.077, de 24 de janeiro de 1976, que fica revogado.
Parágrafo único. As publicações oficiais da Consolidação ora expedida trarão na capa, em posição e caracteres bem visíveis, a indicação: substitui a CLPS de 1976.

88

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados em Suplemento .ao D.O. de 24-1-84.

DECRETO N? 89.313, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Altera o Decreto n:' 62.724, de 17 de
maio de 1968, e o Regulamento a que se refere o Decreto n:' 68.419, de 25 de março de
1971, que dispõem, respectivamente, sobre
normas gerais de teritecõo para os Concessionários de ser-viços públicos de energia
elétrica, e o Imposto Único sobre Energia
Elétrica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, tendo em vista o
que consta no Processo MME n? 702.774/82,
DECRETA:
Art. I? Ficam acrescentados os §§ 3? e 4? ao artigo 16 do Decreto n? 62.724, de 17 de maio de 1968, com a redação dada pelo Decreto n?
75.887, de 20 de junho de 1975, com a seguinte redação:
«§ 3? Consideram-se também fornecimentos rurais, os destinados exclusivamente:
a) a serviço público de irrigação rural; e
b) a escolas agrotécnicas situadas em zona rural, sem fins
lucrativos.
§ 4? Para serem considerados fornecimentos rurais, O serviço e os empreendimentos mencionados nas letras a e b do parágrafo anterior devem ser ex plorados por entidades pertencentes ou vinculadas à Administr-ação Direta, Indireta ou Fundações de Direito Público da União, dos Estados ou dos Municípios.»

Art. 2? Fica acrescentada a letra d, ao n? 2 do § I? do artigo 4? do
Regulamento aprovado pelo Decreto n? 68.419, de 25 de março de 1971,
alterado pelo Decreto n? 75.887, de 20 de junho de 1975, com a seguinte
redação:
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«d) serviço público de irrigação rural e escolas agrotécnicas
situadas em zona rural, sem fins lucrativos, desde que tal serviço e empreendimentos sejam explorados por entidades pertencentes ou vinculadas à Administração Direta, Indireta, ou Fundações de Direito Público da União, dos Estados ou Mun ic ip ios>

Art. 3? O Ministro de Estado das Minas e Energia expedirá normas regulamentares necessárias à execução deste Decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
Repúbl ica.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.314, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Estabelece área de proteção para fonte
de água mineral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 12
do Decreto-lei n? 7.841, de 8 de agosto de 1945 (Código de Águas Minerais),
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica estabelecida uma área de proteção de 81,74ha, para a
fonte da água mineral situada no Distrito e Município de Patrocínio,
Estado de Minas Gerais, a que se refere o Manifesto de Mina n:' lO, de 24
de abril de 1935, tendo por titular Águas Minerais de Patrocínio S .A.
Parágrafo único. A mencionada área de proteção é delimitada por
um polígono, que tem um vértice a 645m, no rumo verdadeiro de 34°56'
SW, do canto noroeste do Hotel Serra Negra e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 70m-35°53'
NE, 80m-53'12' NE, 42m-54'40' SE, 26m-47'21' SE, 19m-33'08' SE, 31m04'16' SE, 39m-71 '58' SE, 75m-46'10' NE, 8Im-46'20' NE, 7lm-45'51'
NE, 45m-28'05' NE, 89m-28'51' NE, 70m-28'13' NE, 128m-48'12' NW,
82m-44'09'NW 45m-38'53' NW IOm-88'17' SW, 15m-54'56' NW, 22m36'32' NW, ll;"-ll '02' NW, 22';"-58'49' NE, 29m-77'48' NE, 19m-28'44'
NE, 29m-20'44' NE, 46m-05'05' NE, 19m-24'05' NW, 74m-ll '16' NE,
55m-29'28' NE, 81m-08'26' NE, 133m-l0'37' NW, 144m-42'43' SW, 33m40'41' SW, 45m-42'29' SW, 7lm-38'47' SW, 35m-43'55' SW. 37m-44'36'
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S W . 54m-48"35' SW. 26m-87Y?4' SW, 34m-48°01' SW, 30m-78"56' SW,
27m-69"19' SW, 16m-59O44' SW, 73m-47"05' SW, 23m-67O24' SW, 54m59"21' SW, 66m-56°08' SW, õ5m-68"14' SW, 84m-65O35' SW, 84m-67'04'
SW, 93m-68O55' SW, 34rn-8Z019' SW, 521n-83~18' SW, 84m-66"51' SW.
07m-17'54' NW. 12m-89"30' SW, 23m-82'54' SW, 77m-57'49' SW, 36m59"12' SW, 43m-40°48' SW, 52m-31°43' SW. 30m-03O45' SW, 51m-34'03'
SE. 24m-05"46' S E , 41m-20°14' S E , 19m-35O08'SE, 60m-40°07' SE, 59m4773'53, 03m-03a13' SW, 32m-0994' SE, 10m-3l055' SE, 05m-30'52'
S E , 67m-40'51'SE. 21m-36"21'SE. 57m-29O46' SE. 10m-25"04'SE, 08m09"03' SE, 23m-16"33' SW. 22m-25"23' S W , 35m-26O32' SW, 55m-23"26'
SE, 53m-56O21' SE, 103m-78"41' NE. 36m-50"23' NE. 99rn-52O42' NE,
63m-62"30' NE. 67m-65°58' NE, 21m-03"05' S W , ~ilm-24~29'
SW, 06m07'45' SE, 22m-24"30' SE, 120m47*37' NE, 54m-7I013' NE, 135m-34°06'
NE. 08m-36O49' NW.
Art. 2! Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
(DNPM no 1.203/35).
Brasilia, 24 de janeiro de 1984; 1630 d a Independência e 96: d a
República.

JOAO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO NP 89.315, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Estabelece rireu de proleçáo pura fonte
de i g u o mineral.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 12
do Decreto-lei n? 7.841, de 8 d e agosto de 1945 (Código de Aguas Minerais),
DECRETA:
Art. 1 0 Fica estabelecida uma área de proteção de 30,9lha, para a
fonte d e água mineral situada no Distrito e Município de Campos do
Jordão, Estado d e São Paulo, a que se refere o Decreto no 24.623, de 3
de março d e 1948, tendo por titular Minalha - Alimentos e.Behidas
S.A.
Parágrafo único. A mencionada área de proteção e delimitada por
um polígono, que tem um vértice d e 17m, no rumo verdadeiro de 19"
SE. da confluência d o Córrego Parreiras com o Córrego dos Marmelos
e os lados a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: 60m-N, ZOm-E, 40m-N. 94m-E. 134m-S. 40m-E. 76m-S, 36m-
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E, 180m-S, 154m-E, 150m-S, 60m-E, 140m-S, 36m-E, 100m-S, 36m-W,
156m-S, 24m-W, 20m-S, 26m-W, 30m-S, 24m-W, 30m-S, 56m-W,14m-N,
60m-W, 12m-N, 20m-W, 46m-N, 40m-W, 40m-N, 30m-W, 20m-N, 20m-W,
16m-N, 12m-W, 14m-N, 12m-W, 14m-N, 12m-W, 14m-N, 12m-W, 14m-N,
12m-W, 14m-N, l2m-W, 14m-N, 12m-W, 14m-N,12m-W, 14m-W, 12m-W,
l4m-N, 12m-W, 14m-N, l2m-W, 100m-N, 60m-W, 220m-N, 92m-E, 280mN, 20m-E.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
(DNPM n? 1.493/42).
Brasília, 24 de janeiro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO

N~

89.316, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
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 da Bahia - COELBA,
no Estado da Bahia.

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 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? 703.354/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 15,00m (quinze metros) a 25,00m (vinte e cinco metros) de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 69kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre as subestações Tomba e Serrinha, nos Municipios de Feira de Santana e Serrinha, Estado da Bahia, cujos projeto
e Planta de Situação n:' D-16.950-A1 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento
N acional de Águas e Energia Elêtrica, no Processo MME n? 703.354/83.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia - COELBA, 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 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 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 da~.
nos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4? A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COE LBA, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à const.ituição 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, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals
DECRETO N? 89.317, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de distribuição da 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 lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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? 746.480/83,
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 20 (vinte) metros de largura, tendo como eixo o trecho da linha de
distribuição Grama, em 25/34,5kV, a ser estabelecido a partir do poste
n" 6 da referida linha de distribuição, até atingir o ponto de cruzamento com a rodovia Saturnino Braga, Km 19 + 500,00m, no Município de
Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, cujos projeto e Planta de Situação
n:' 3.813 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? 746.480/83.
Art. 2? Fica autorizada a LIG HT - 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 do trecho 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 L1GHT - 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 do mencionado trecho de linha de distribuição 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 LIG HT - Serviços de Eletricidade S .A., poderá premover, 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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.318, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação. área de terra necessáriaà ampliação fI da estação transformadora de distribuição lbirapuera, da
ELETROPAULO - Eletricidade de São
Paulo 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n? 703.384/83,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
236,43m 2 (duzentos e trinta e seis metros quadrados e quarenta e três
decimetros quadrados), necessária à ampliação II da estação transformadora de distribuição Ibirapuera, 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? 15.027, 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:'
703.384/83, e assim descrita:
- tem início no ponto B, localizado no alinhamento oeste
da rua Jundiaí, distante 22,80 metros da interseção deste com o
alinhamento norte da rua Manoel da Nóbrega; segue com o rumo de SW 60"24'10", na distância de 20,21 metros, até o ponto
C; deflete à direita e segue com o rumo de NW 29"56'21", na
distância de 11,70 metros, até o ponto D; deflete à direita e segue com o rumo de NE 60"12'20", na distância de 20,10 metros,
até o ponto A; deflete à direita e segue com o rumo de SE
30°31'47", pelo alinhamento oeste da rua Jundiaí, na distância
de 11,80 metros, até o ponto B, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a ELETROPAULO - Eletricidade de
São Paulo 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.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.319, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de coneutvíceo de servidão administrativa.
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da CESP - Companhia Energética de Sã.o Paulo. no Estado

de São Pe u10.

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 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? 701.308/83,
DECRETA:
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 a linha de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação
de Assis até a torre n:' 495 da linha de transmissão Lucas Nogueira
Garcez - Presidente Prudente, no Municipio de Assis, Estado de São
Paulo, cujos projeto e Planta de Situação n:' NC-G L-CAD-3693 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'' 701.308/83.
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
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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 esta-.
belecido 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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.320, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação. área de terra necessária
j implantação da eubeeteczo de Jgueba, 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n:' 701.954/83,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
8.452m 2 (oito mil, quatrocentos e cinqüenta e dois metros quadrados),
necessária à implantação da subestação de Iguaba, no Município de
São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da Planta de Situação n" DEN -52-05-83-0023, aprovada
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade,
do Departamento N ac iorial de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n:' 701.954/83, e assim descrita:
- tem início no marco Ml, situado à margem direita da antiga estrada de ferro, sentido Iguaba-Araruarna, mede 100,00m
em linha reta com o rumo de 23°30' NE, e confronta com o loteamento Jardim Solare, vai ao marco M2; daí deflete para a esquerda com ângulo interno de 90°, mede SO,OOm em linha reta
com o rumo de 66 u30' NO, e confronta com as terras de Oscar
Magalhães, vai ao marco M3; daí deflete para a esquerda com
ângulo interno de 90°, mede 111,30m em linha reta com o rumo
de 23'30' SO, e confronta com as terras de Oscar Magalhães,
vai ao marco M4; daí deflete para a esquerda com ângulo interno de 81 '54', mede 80,80m em linha reta com o rumo de 74'36'
SE, e confronta com a estrada acima c itad a, vai ao marco Ml,
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, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.321, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição da eervideo administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de transmissào da Companhia
de Eletricidade do Estado do Rü~ 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
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no artigo 151, letra e. do Decreto nP 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? 701.954/83.
DECRETA:
Art 1P Ficam declaradas de utilidade piiblica, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 24,00111 (vinte e quatro metros) de largura, tendo como eixo o trecho
de linha de transmissão, em 69kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre a subestação de entroncamento de Araruama e a subestação de
Iguaba. nos Municípios de Araruama e São Pedro da Aldeia, Estado do
Rio d e Janeiro, cujos projeto e Planta de Situação nP DEN-52-03-0032
foram aprovados por ato do diretor da Divisão de Concessão de Aguas
e Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no Processo MME nP 701.954/83.
Art. 2P 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 vigeute, onde tal se fizer necessário, para a passagem do trecho 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 de Eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro - CERJ. para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido a 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 possiveis alterações ou reconstruções, sendo.lhe assegurado, ainda, o acesso a área da servidào 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 d a s mesmas ao que for compatível com a
existência d a 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.
Art. 4P A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, poderá promover, em Juizo, as medidas necessárias a constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei nP 3.365, de 21 de junho de
1941, com a s modificações introduzidas pela Lei nP 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, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.322, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Revoga a concessão oútorgeâe à Bauru Rádio Clube Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, ítem XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 170.048/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica revogada a concessão outorgada à Bauru Rádio Clube Ltda., pela Portaria MVOP n:' 273, de 27 de março de 1950, publicado no Dierío Oficial da União de 31 subseqüente, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.323, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Revoga a concessão outorgada à Fundação Cultural do Espírito Santo, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Vitória, Estado do
Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo S?, item XV,
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letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
n:' 142.075/82,

Me

DECRETA:
Art. I? Fica revogada a concessão outorgada à Fundação Cultural do Espírito Santo, pela Portaria MVOP n? 250, de 2 de maio de
1960, publicada no Diário Oficial da União de 23 subseqüente, posteriormente transferida ao Departamento de Comunicação Social DE COM , autarquia vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária
de Comunicação Social, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.324, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
Fixa os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1984.

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 2? e 3? da Lei n:' 7.151, de I? de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? São fixados os Efetivos de Oficiais dos seguintes Corpos
e Quadros da Marinha para vigorarem em 1984:
Corpo da Armada
Almirantes-de-Esquadra
_. . . . . .
Vice-Almirantes
_
_
_
_.....
Contra -Almirantes
_
__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Mar-e-Guerra
_
_.. _
_. . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Fragata
_
_
_
__ .. _. . . . . . .
Capitães-de-Corveta
__
_
_. . . . . .
Capitães-Tenentes
_
_
_. . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes
_.. _
_
_
_
__ . .

5
16
28
184
391
532
690
395
300
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Corpo de Fuzileiros Navais
Almirante-de-Esquadra
Vice-Almirantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes

1
2
4
47
85
115
170
142
80

Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Vfce-Al m irante
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3
25
55
100
150
60

Corpo de Intendentes da Marinha
Vice-Almirante............................................
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de- Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes

1
4
47
106
163
215
174
100

Corpo de Saúde da Marinha
Quadro de Médicos
Vice-Almirante
Contra-Almir-antes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prímeiros-T'enentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
4
30
65
95
140
125
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Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Cap itães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata _......................................
Capitães-de-Corveta _
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap itães-T'enentes
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
20
40
70
80

Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
_.
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
_
_.. _
_. _. _. . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prime iros-T'enentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
6
16
29
42

Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes _
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_.
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
35
183
169
117

Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo
de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Fragata _
_
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes
_. . . .

3
9
25
33
31

Parágrafo único. Excetuados os Oficiais-Generais, as vagas resultantes do disposto neste artigo, fixadas com observância do estabelecido no artigo 8? da Lei n:' 7.151 de I? de dezembro de 1983, serão preenchidas em uma única etapa correspondente à data de promoção relativa
ao último quadrimestre de 1984, prevista na Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
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DECRETO N? 89.325, DE 24 DE JANEIRO DE 1984
AiJtoriza a concessão de dispensa de.iuros de mora e multas relativos ao Imposto

sobre Circulação de Mercadoria.s devido
nos Territórios Federais do Amapá e de Roraima, bem a.ssim o parcelamento de créditos tributários da mesma origem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o Convênio ICM n:' 28/83, celebrado, de conformidade com a Lei Complementar n? 24, de 7 de janeiro de 1975, entre o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na
33:1 Reunião Ordinária, do Conselho de Política Fazendária, realizada
em Brasília, no dia 6 de dezembro de 1983, estendendo aos Territórios'
Federais do Amapá e de Roraima a autorização contida no Convênio
ICM n:' 20/83, para dispensa de multas e juros de mora, oriundos de
crêditos tributários do ICM,
DECRETA:
Art. I? Os créditos tributários, inclusive os não const.ituidos ou
em fase de execução judicial, relativos ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias devido nos Territórios Federais do Amapá e de Roraima,
poderão ser pagos com dispensa de juros de mora e multas, desde que:
a) refiram-se a operações realizadas até 31 de março de
1983;
b) o pagamento, com correção monetária, seja efetuado até
31 de março de 1984, ou tenha o seu parcelamento requerido até
a mesma data.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às multas por
infrações formais propostas ou aplicadas atê 31 de março de 1983.
Art. 2? A dispensa de juros de mora e multas será reconhecida
em cada caso:
a) pela Procuradoria da Fazenda N acionaI que jurisdicionar
o estabelecimento devedor, em se tratando de créditos inscritos
na dívida ativa, inclusive os em fase de execução judicial;
b) pela Delegacia da Receita Federal que jurisd icionar o estabelecimento devedor, em se tratando de créditos não inscritos.
Art. 3? Havendo pedido de parcelamento poderá este ser concedido de acordo com as normas do Ministério da Fazenda, aplicáveis à espécie.
Parágrafo único. A falta de pagamento de mais de uma prestação
relativa ao parcelamento implica a imediata exigibilidade do total do
débito, restabelecidos juros de mora e multas dispensados.
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Art. 4? A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral
da Fazenda N acional poderão baixar as normas necessárias à execução
deste decreto.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação',
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega

DECRETO N? 89.326, DE 25 DE JANEIRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial n? 8, concluído entre o Brasil e a Bolívia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil
em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através
do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu
artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que a Resolução n:' 1, do Conselho de Ministros das
Relações Exteriores da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), prevê, no seu artigo I?, a incorporação mediante renegociação. dos compromissos derivados do programa de liberação do Tratado de Montevidéu 1960 ao novo esquema de integração da ALADI;
Considerando que, de acordo com o artigo 2?, da Resolução n:' 4,
do Segundo Periodo de Sessões Extraordinárias da Conferência de
Avaliação e Convergência da ALADI, se realizou, de 11 a 30 de abril de
1983, um período de Sessões Extraordinárias da Conferência, para for-

malizar Acordos de renegociação das preferências outorgadas no período 1962/1980;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Bolívia, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, respectivamente, nos dias 30 de abril e I? de agosto de 1983, o Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Periodo 1962/1980, bem como seu Protocolo Modificativo que, ao alterar o
artigo 33 do Acordo em apreço, permitiu que o referido instrumento
substitua, em sua totalidade, o Acordo de Alcance Parcial n:' 8, subscrito em 19 de dezembro de 1980, e posto em vigor, no Brasil, pelo De-
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ereto n? 88.785, de 4 de março de 1981, modificado, posteriormente, pelo
disposto nos Decretos n?s 86.498 e 86.995, de 26 de outubro de 1981 e 8
de março de 1982, respectivamente;
Considerando que o Acordo de Alcance Parcial, anexo ao presente
decreto, deverá vigorar a partir de I? de maio de 1983,
DECRETA:
Art. 1? A partir de 1? de maio de 1983, as importações dos produtos especificados no Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Concessões Outorgadas no Período 196211980, anexo ao presente decreto, originárias da Bolívia, ficam sujeitas aos gravames e às condições estipuladas nos anexos do Acordo, obedecidas as cláusulas e dispositivos
nele contidos.
'Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto é de
aplicação exclusiva aos produtos originários da Bolívia, não sendo extensível a terceiros países, por aplicação da Cláusula -de Nação mais
Favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? ,O referido Acordo, por força de seu Protocolo Modificativo, anexo igualmente ao presente decreto, substituirá, em sua totalidade, o Acordo de Alcance Parcial n:' 8, subscrito em 19 de dezembro de
1980, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n:' 85.785, de 4 de março
de 1981, e que deixa, conseqüentemente, de vigorar, bem como seus
Protocolos Modificativos, promulgados pelos Decretos n?s 86.498 e
86.995, respectivamente, de 26 de outubro de 1981 e 8 de março de 1982.
Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 25 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o acordo está publicado no

D.O. de 26-1-84.

DECRETO N? 89.327, DE 25 DE JANEIRO DE 1984
Prom ulga o Convênio sobre Transporte
Terrestre Fronteiriço de Carga entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n:' 88, de 24 de outubro de 1983, o Convênio sobre Transporte
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Terrestre Fronteiriço de C arga ent re o Governo da República Federativa do Brasil e o G overno da Repú bli ca da Venezu ela. celeb rado em Caracas . a 19 de fev ereiro de 1982.
Considerand o que o referido Co nvênio entrou em vigo r, por troca
de notificações . a 17 de novembro de 1983. na forma do seu artigo X I.
DECRET A :
Art. I? O Convênio sobre ,Trans porte Terrestre Fron teiriço de
Carga entre o Governo da Re pública Federativa do Brasil e o Governo
d a Repú bli ca da Venezu ela. apenso por cóp ia ao present e decreto. ser á
execut ad o e cu mprid o tão inteiramente como nele se contém .
Art. 2? Este decreto ent r ará em vigor na data de sua pub licação•.
revogadas as disposi ções em contrário .
Brasília. 25 d e janeiro de 1984; 163? da Independ ência e 96? da
República.

JOÃO F IGUEIREDO
R. S . Guerreiro

o co nv ê n io esta publicado no D .O. de 26· 1·84.

DECRETO N ? 89.328. DE 25 DE J AN E IRO DE 1984
Cassa a concess éo outor gada à Rádio
Voz do São Fran cisco Ltda ., para exec utar
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jen uérie, Es tado de
Minas Gera is.

O P R E S ID E NTE DA REPÚ BLIC A. usando da s at ri bu ições que
lh e confere o artigo 81. item lU. combinado co m o artigo 8? item XV .
let r a a . da Const it ui ção. nos t ermos d o artigo 60. let rab da Lei n ?
4.117. de 27 de agost o de 1962. com a redação dada pelo ar t igo 3? do
De cr eto- Lei n ? 236. de 28 de fevere iro de 1967. e tendo em vista o que
consta do P roces so MC n ? 50 .743/ 83.
D E C RETA :
Art. I ? Fica cassada a conc essão outorgada pelo Decreto n ?
86.343. de 3 de s etem b ro de 1981. publicado no Diário Oiiciel da Uni ão
do dia 4 s ubseqüente . à Rádio Voz d o São Francisco Ltda .• para estabelecer. na cidade de Januári a. E st ado de Mi n as Ger ai s. uma estação de
radiodif u são sonora em onda m édia , de ac ordo co m o artigo 64, letra f .
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do mencionado Código Brasileiro de 'I'elecomunicacões, alterado pelo
Decreto-lei n:' 236, de 28 de fevereiro de 1967, por descumprimento ao
disposto no 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.
Brasilia, 25 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 89.329, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1984
Cassa a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Jaguaribe Ltda., para executar
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguaribe, Estado do
Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe confere o artigo 81, item UI, 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 do processo MC n:' 90.548178,
DECRETA:

Art. l? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
83.818, de 6 de dezembro de 1978, publicado no Diário Oficial da União
do dia 7 subseqüente, à Rádio Cultura de Jaguaribe Ltda., para estabelecer, na cidade de J aguaribe, Estado do Ceará, uma estação de radiodifusão sonora em onda média, de acordo com o artigo 64, letra f, do
mencionado Código Brasileiro de Telecomunicações, alterado pelo
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, 25 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.330, DE 25 DE JANEIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada â Rádio Cultura de Joinvílle
Ltda., para explorar serviço de rediodiíusão sonora em onda média, na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina.

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? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n:' 80.412/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n ? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Rádio Cultura de Joinville Ltda., outorgada através do
Decreto n:' 1.277, de 25 de junho de 1962 e publicado no Diário Oficial
da União de 4 de julho do mesmo ano, para explorar, na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.331, DE 25 DE JANEIRO DE 1984
Aprova a Política Marítima Nacional
IPMN).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? E aprovada, nos termos do documento que com este baixa, a Política Marítima NacionaL
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 1984: 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Os termos que aprovam a Política Marítima Nacíonal (PMN) estão publicados no
D.O. de 26-1·84.

DECRETO N°

Qq ~~?

DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Abre à. Presidência da República o
crédito suplementar no valor de CrS
253.000. OÕO, 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 5~, item III da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Es-,
cola Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Crê
253.000.000,00 (duzentos e cinqüenta 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 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, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e
República.

96~

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-2-84.
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DECRETO N? 89.333, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
4.300.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar.
no valor de Cr$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões e trezentos 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 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, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-2-84.

DECRETO N? 89.334, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.776.100.000.00, para reforço de
dotações -coneignedee 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior,
taria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
lor de Cr$ 5.776.100.000,00 (cinco bilhões, setecentos
lhões e cem mil cruzeiros), para reforço de dotações
cadas no Anexo I deste decreto.

em favor da Secresuplementar no vae setenta e seis miorçamentárias indi-

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, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 1-2-84.

DECRETO N? 89.335, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$
10.567.148.000,00 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 5?, item III da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 10.567.148.000,00 (dez bilhões, quinhentos e sessenta e sete
milhões e cento 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 ind icada 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, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a.

de 1-2-84.

DECRETO N? 89.336,
DE 31 DE JANEIRO DE 1984
;
Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e
Areas de Relevante Interesse Ecológico, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que lhe
confere o artigo 81, itens Il l e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n:' 6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto n? 88.351,
de I? de junho de 1983,
DECRETA:
Art. I? São consideradas Reservas Ecológicas as áreas de preservação permanente mencionadas no artigo 18 da Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981, bem como as que forem estabelecidas por ato do Poder
Público.
§ I? Excetuam-se ao disposto no caput deste artigo, as áreas nas
quais o Poder Público estabeleça Estações Ecológicas, na forma do disposto nas Leis n?s 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.902, de 27 de abril
de 1981.
§ 2? As Reservas Ecológicas serão públicas ou particulares, de
acordo com a sua situação dominial.

Art. 2? São áreas de Relevante Interesse Ecológico as áreas que
possuam características naturais extraordinárias ou abriguem exemplares raros da biota regional, exigindo cuidados especiais de proteção por
parte do Poder Público.
§ I? As Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIE serão
preferencialmente declaradas quando, além dos requisitos estipulados
no caput deste artigo, tiverem extensão inferior a 5.000 ha (cinco mil
hectares) e houver ali pequena ou nenhuma ocupação humana por ocasião do ato declaratório.
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§ 2? As Áreas de Relevante Interesse Ecológico, quando estiverem localizadas no perímetro de Áreas de Proteção Ambiental, integrarão a Zona de Vida Silvestre, destinada à melhor salvaguarda da biota
nativa.

Art. 3? A proteção das Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante
Interesse Ecológico, previstas nos artigos 9?, VI, e 18, da Lei n? 6.938,
de 31 de agosto de 1981, tem por finalidade manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos da conservação
ambiental.
Art. 4? O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CON AMA estabelecerá normas e critérios referentes ao uso racional dos recursos
ambientais existentes nas Reservas Ecológicas e nas Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
§ I? A transgressão das normas e critérios estipulados pelo Conselho N acionai do Meio Ambiente - C;BN AMA será considerada causadora de degradação ambiental, importando na imposição das penalidades previstas no artigo 14 da Lei n:' 6.938, de 1981.
§ 2? Também será considerada causadora de degradação ambiental qualquer atividade que impeça ou dificulte a regeneração natural
das Áreas de Relevante Interesse Ecológido e das Reservas Ecológicas
destruídas total ou parcialmente por inundação, incêndios ou pela ação
antrópica.

§ 3? A multa será graduada de 10 a 1.000 Obrigações Reajustáveis ,
do Tesouro Nacional (ORTNs), de acordo com a gravid ade da infração.
§ 4:-' A imposição de penalidades, e a interposiç~ de recursos administrativos, obedecerão às normas, critérios e demais disposições
constantes do Decreto n? 88.351, de I? de junho de 1983.
§ 5? Quando as penalidades previstas na Lei n ? 6.938, de 31 de
agosto de 1981, forem aplicadas pelos Estados, Territórios Federais e
Distrito Federal, serão apreciadas, em grau de recurso, pela respectiva
unidade federativa, segundo o disposto na legislação.

Art. 5? Nas Reservas Ecológicas e nas Áreas de Relevante Interesse Ecológico declaradas pelos Estados e Municípios, poderão ser estabelecidos normas e critérios complementares aos determinados pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CON AMA, os quais serão
considerados como exigências mínimas.
Art. 6? A Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, sem
prejuízo da faculdade de atuar direta ou supletivamente, poderá fazer
convênios com entidades estaduais para fiscalizar as Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
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Art. 7P A declaração de uma área como de Relevante Interesse
Ecológico, será proposta através d e Resolução do CONAMA, ou de Ó r gão colegiado equivalente, na esfera estadual ou municipal.
Parágrafo único. Na declaração de uma Área de Relevante Interesse Ecológico constará sua denominação, localização, caracterizaçáo
e a designacão da entidade fiscalizadora e supervisora, além d e outras
providências.
Art. 8P As Áreas d e Relevante Interesse Ecológico poderão ser
adquiridas ou arrendadas, no todo ou em parte, pelo Poder Público, se
isso assegurar uma proteção mais efetiva das mesmas.
Art. 9P Serão prioritariamente vigiadas e fiscalizadas a s Reservas
Ecológicas Particulares, quando tais medidas sejam solicitadas pelos
seus proprietários ou por entidades públicas ou privadas.
Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas a s disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163: da Independência e 96: d a
República.
JOAO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO NP 89.337, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Autoriza o Governo do Estudo de Minas Gerais a explorar, atravhs d a Rádio Inconfidènein Ltdn., na cidade d e Belo Hol-iionta. E s t a d o d e Minas Gerais, servico d e
radiodifusao sonora e m onda curta, mediante convènio a ser celebrado com o Ministdrio d a s Comunicações.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8:. item XV,
letra a, d a Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo nP
MC 50.405/83,
DECRETA:
Art. 10 Fica o Governo do Estado de Minas Gerais, através d a
Rádio Inconfidência Ltda., autorizado a explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusáo sonora em onda curta, na cidade de
Belo Horizonte, Estado d e Minas Gerais.
Parágrafo único. As obrigaçóes decorrentes desta autorização
obedecerão as cláusulas estabelecidas em convênio a ser firmado entre
a Uniáo. através do Ministério das Comunicaçóes. e o Governo do Esta-
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do de Minas Gerais, através da Rádio Inconfidência Ltda., dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial
da União, sob pena de tornar nulo, de pleno direito, este ato de autorização.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.338, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Revoga a Portaria n:' 544, de 16 de ou"
tubro de 1940, que outorgou concessão à
Fundação Pendie Celógeres - Universidade Mineira de Rádio e TV Educativos Rádio Inconfidência, posteriormente transferida à Rádio Inconfidência Ltda., através
do Decreto n? 86.332, de 2 de setembro de
1981, para explorar serviço de reáioâitueeo
sonora em onda curta, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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
nv 50.405/83,
DECRETA:
Art. I? Fica revogada a outorga deferida através da Portaria n''
544, de 16 de outubro de 1940, publicada no Diário Oficial da União de
17 subseqüente, à Fundação Pandiá Calógeras - Universidade Mineira
de Rádio e TV Educativos - Rádio Inconfidência, e transferida à Rádio Inconfidência Ltda., através do Decreto n" 86.332, de 2 de setembro
de 1981, publicado no Diário Oficial da União do dia 4 subseqüente, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.339, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Regulamenta o disposto nos artigos 5::',
§ 2.0 , 9.° §§ 1.° a 4." e 12 da Lei n." 7.064, de 6

de dezembro de 1982, que dispõe sobre a side trabalhadores contratados ou
transferidos para prestar serviços no
exterior.

ruacãc

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, inciso III da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n? 7.064, de 6 de dezembro de 1982,
DECRETA:
Art. I? O empregado contratado no Brasil ou transferido por empresa prestadora de serviços de engenharia, inclusive consultoria, projetos, obras, montagens, gerenciamento e congêneres, para prestar serviços no exterior, enquanto estiver prestando serviços no estrangeiro,
poderá converter e remeter para o local de trabalho, no todo ou em parte, os valores .correspondentes à remuneração paga em moeda nacional.
Art. 2? As remessas referidas no artigo I? serão feitas através de
instituição bancária autorizada a operar em câmbio, mediante requerimento escrito do empregado ou seu procurador, instruído com declaração da empresa empregadora indicando o valor da remuneração paga
ao empregado, o local da prestação de serviços no exterior e os números da Carteira de Trabalho e de inscrição do empregado no cadastro
de contribuintes.
Parágrafo único. As remessas a que se refere o artigo estarão suo
jeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Art. 3? Os valores pagos pela empresa empregadora prestadora
dos serviços a que se refere o artigo I?, na liquidação de direitos determinados pela lei do local da prestação de serviços no exterior, poderão
ser deduzidos dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - em nome do empregado, existentes na conta vinculada
de que trata o art. 2? da Lei n? 5.107, de 13 de setembro de 1965.
§ I? O levantamento, pela empresa empregadora, dos valores correspondentes à liquidação de direitos, efetuada de conformidade com a
lei do local da prestação de serviços no exterior, efetivar-se-á à vista do
alvará expedido em decorrência da homologação judicial.
§ 2? A homologação dos valores a serem deduzidos dar-se-á mediante a apresentação, pela empresa empregadora, de cópia autêntica
da documentação comprobatória da liquidação dos direitos do empregado no exterior, traduzida oficialmente.
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§ 3? Requerida a homologação, o Juiz determinará ao Banco depositário da conta vinculada que informe, no prazo de três (03) dias
úteis, o valor existente na conta vinculada do empregado, na data do
pedido de homologação.

Art. 4? A homologação deverá consignar a importância, em moeda estrangeira, a ser deduzida e o alvará autorizará o levantamento do
seu valor correspondente em cruzeiros, junto ao Banco depositário, que
efetuará a conversão ao câmbio do- dia em que efetivar o pagamento,
utilizando o dólar dos Estados Unidos da América como moeda de conversão, nos casos em que a liquidação de direitos do empregado tenha
sido efetuada em moeda com a qual o cruzeiro não tenha paridade dire-

ta.
Parágrafo único. A empresa empregadora deverá apresentar o alvará a que se refere o artigo no prazo de dois dias úteis da sua expedição, sob pena de correrem à sua conta as variações cambiais posteriores à data do alvará.
Art. 5? Caso o saldo existente na conta vinculada do FGTS, em
nome do empregado, não seja suficiente para a dedução integral dos valores correspondentes aos direitos liquidados pela empresa no exterior,
a diferença poderá ser levantada mediante nova dedução dessa conta,
quando da cessação, no Brasil, do contrato de trabalho, mediante a expedição de novo alvará e independentemente de nova homologação.
Art. 6? A contratação de trabalhador por empresa estrangeira,
para trabalhar no exterior, está condicionada à autorização do Ministério do Trabalho, nos termos de regulamento baixado pelo Ministro do
Trabalho e observado o disposto no artigo 7? deste decreto.
Art. 7? A empresa requerente da autorização a que se refere o artigo 6? deverá comprovar:
I - sua existência jurídica, segundo as leis do país no
qual é sediada;
II - a participação de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, em pelo menos cinco por cento (5%) do seu capital social;
III - a existência de procurador legalmente constituído no
Brasil, com poderes especiais de representação, inclusive o de
receber citação;
IV - a solidariedade da pessoa juridica a que se refere o
inciso II deste artigo no cumprimento das obrigações da empresa estrangeira decorrentes da contratação do empregado.

118

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 8? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1984, 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nób.. sge
Murillo Macedo
Camila Penna
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.340, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Outorga à Specht -

Produtos Ali-

mentícios Ltda., concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
desnível existente no rio do Peixe, no Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para uso exclusivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos dos artigos
140, letra a, e 150 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o 011f'. consta o Processo MME n? 701.762/83,
DECRETA:
Art. 1:' " outorgada à Specht - Produtos Alimentícios Ltda.,
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um desnível
existente no rio do Peixe, situado no Município de Joaçaba, Estado de
Santa Catarina, não conferindo, o presente título, delegação de Poder
Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
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§ l? N o caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d'água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado de Santa
Catarina, titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos
que antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 6~) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.341, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Híâreietrica do São Francisco - CHE8F, nos Eetados de Alagoas e Pernambuco.

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 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:' 703.637/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utílidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30,00m (trinta metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 230kV, a ser estabelecida entre a subestação Angelim e a
subestação Rio Largo, nos Municípios de Angelim e Rio Largo, Estados de Pernambuco e Alagoas, respectivamente, cujos projeto e- planta
de situação n? 33.08-Al-13 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elêtrica, no Processo MME n? 703.637/83.
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Art. 2;) Fica autorizada a Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHE8F, 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 Hidrelétrica 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.
Art. 4? A Companhia Hidrelétrica 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 ria data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89_342, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Outorga à Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT, concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de
um trecho do rio São Domingos. no Munícipío de Toríxoreu, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e 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 MME n:' 703.359/82,
DECRETA:
Art. 1:' É outorgada à Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. CEMAT, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio São Domingos, no Município de Torixoreu, Estado de Mato Grosso.
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, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.343, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Revoga a concessão outorgada â Rádio
Clube de Teresina S.A .. para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

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? 90.094/83,
DECRETA:
Art. I? Fica revogada a concessão outorgada à Rádio Difusora do
Maranhão Ltda., pelo Decreto n:' 43.575, de 26 de abril de 1958, publica-
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do no Diário Oficial da União de 29 subseqüente, e transferida a Rádio
Clube de Teresina S.A., através do Decreto nP 87.488, de 18 de agosto
de 1982. publicado no Diário Oficial da União de 19 subseqüente, para
executar, na cidade de Teresina, Estado do Piaui, serviço de radiodifusáo sonora em onda tropical.
Parágrafo Único. O Departamento Nacional de Telecomunicações
adotará providências no sentido de interromper, imediatamente, os servicos objeto da concessão revogada.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaçáo,
revogadas a s disposiçòes em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1 9 M 163: da Independência e 9ô? da
República.

JOAO FIGUEIREDO
H . C. Mattos
DECRETO N ? 89.344, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Revoga a concessão outorgada i Rádio
Clube de Conquiste Ltda.. para executar
servico de radiodifusao sonora em onda tropical, na cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8P, item XV.
letra a , da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
nP 160.647/82,
DECRETA:
Art. 1P Fica revogada a concessão outorgada a Rádio Clube de
Conquista Ltda., pelo Decreto nP 47.845, de 5 de março de 1960, publicado no Diário Oficial da União, de 8 de setembro do mesmo ano, para
executar, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical.
Parágrafo Único. O Departamento Nacional de Telecomunicaçóes
adotará providências no sentido de interromper, imediatamente, os servicos objeto da concessão revogada.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de janeiro de 1984; 163: da Independência e 96P da
República.

JOAO FIGUEIREDO
H . C. Mattos
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DECRETO N? 89.34fi. DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuicões que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n ? 141.389/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1? de novembro de 1983,
a concessão da Organização Rádio Copacabana Ltda., outorgada através do Decreto n'' 41.952, de 2 de agosto de 1957, posteriormente transferida à Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de 'I'arso, para explorar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeíro, sem díreito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.346, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos, a concessão
outorgada à Rádio A varé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sanara em onda
média, na cidade de A varé, Estado de São
Paulo.

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 nos termos do artigo 6?, do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 173.722/83,

DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Rádio Avaré Ltda., outorgada através da Portaria MVOP
n'' 94, de 28 de janeiro de 1946, para explorar, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja OU~
torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.347, DE 31 DE JANEIRO DE 1984
Autoriza a Universidade Federal do
Pará - UFPA, a permutar o imóvel que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos da Lei n:'
6.120, de 15 de outubro de 1976,
DECRETA:
Art. I? Fica a Universidade Federal do Pará - UFPA autori·
zada a permutar com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A
(ELETRONORTE), uma área de terras do seu patrimônio, situada ac
lado direito da Av. Perimetral, no sentido cidade-Universidade, Município de Belém, Estado do Pará, conforme escritura pública de venda E
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compra, por desapropriação - Cartório Kós Miranda, Livro 13, folhas
80, Escritura Pública de desapropriação - Cartório Diniz, 2? Ofício,
Livro 276 e folhas 136; Escritura Pública de Cessão - Cartório Diniz,
2~ Ofício, Livro 280, folhas 7v, medindo 23,7780ha (vinte e três hectares, setenta e sete ares e oitenta centiares), no valor equivalente a
11.287,97 (onze mil, duzentos e oitenta e sete inteiros e noventa e sete centésimos) OR TN s, garantida a permanente correção da moeda, tendo
os limites e confrontações assim discriminados:

Limites e Confrontações: Do março P-O da SE de Guamá
segue com o rumo de 24'17' SE, numa distância de 327,43 metros, confrontando com a Av. Perimetral até o P-2, segue com
28"30' SW, numa distância de 554,64 metros, confrontando com
Av. Perimetral até o P-4, segue com o rumo de 61 "lO' NW, numa distância de 393,43 metros confrontando com a Universidade
Federal do Pará até o P-5, segue com o rumo de 28"48' NE, numa distância de 499,93 metros confrontando com a Universidade
Federal do Pará até o P-6, segue com o rumo de 55"27' NE, numa distância de 74,94 metros, confrontando com a Universidade
Federal do Pará até o P-12A, segue com o rumo de 88°34' NE,
numa distância de 29,49 metros, confrontando com José Câmara
de Almeida até o P-18, segue com o rumo de 89"08' SE, numa
distância de 29,92 metros, confrontando com Valdir Acatauassu
Nunes e José Maria de Souza e Silva até o P-24, segue com o
rumo de 66"45' NE, numa distância de 10,88 metros, confrontando com Valdir Acatauassu e José Maria de Souza e Silva até o
P-25, segue com o rumo de 14"49' NE, numa distância de 47,84
metros, confrontando com Teodoro Araújo dos Santos até o P-I,
segue com o rumo de 85"30' NW, numa distância de 7,03 metros,
confrontando com Teodoro Araújo dos Santos até o P-2A, segue
com o rumo de 55'24' NE, numa distância de 61,24 metros confrontando com a Universidade Federal do Pará até o P-O, onde
teve início esta descrição.
Art. 2~ A ELETRONORTE dará à Universidade Federal do Pará,
em troca da referida área, bens e equipamentos destinados a atividades
da Autarquia, conforme relação anexa, no valor equivalente a 8.687,00
(oito mil, seiscentos e oitenta e sete inteiros) ORTNs, e mais o correspondente a 2.600,97 (dois mil e seiscentos inteiros e noventa e sete centésimos) ORTNs, para a construção de uma oficina destinada à manutenção de equipamentos eletro-eletrônicos.
Art. 3~) A Universidade Federal do Pará será representada, no ato
da permuta, por seu Reitor ou bastante Procurador.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Esther de Figueiredo Ferraz
Os anexos estão publicados no D.a. de 23 de fevereiro de 1984.

DECRETO N? 89.348, DE 1? DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre a composição da Catego-.
ria Direção Intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da Coordenação Nacional
do Ensino Agropecuário -COAGRI, 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? 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na 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:' 12.471, de 1982,

e

DECRETA:
Art. 1;1 São criadas funções, na forma do Anexo I deste decreto,
para composição da Categoria Direção Intermediária, código DAI-ll1,
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI·llO, do
Quadro Permanente da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário
- COAGRI.
Art. 2? As funções e os cargos do Anexo II ficam suprimidos para o fim de compensar despesas.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Coordenação N aciorial do Ensino Agropecuário.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1? de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Esther de Figueiredo Ferraz
Os anexos estão publicados no D.O. de 2-2-84.
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DECRETO N? 89.349, DE I? DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre a criação de empregos de
Professor da carreira de Magistério de 1." e
2." Graus; na Tabela Permanente da Escola
Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, 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? do Decreto n:' 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, e o que consta do
Processo n:' 22.855, de 1983,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo deste decreto, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, 19 (dezenove) empregos de Professor da carreira de Magistério de
I? e 2? Graus, a serem preenchidos na forma regulamentar, observada
a legislação específica.
Parágrafo único. O provimento de tais empregos fica condicionado à supressão de idêntico número de empregos de professores temporários existentes na unidade de ensino a que se refere este artigo.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Técnica Federal
de Química do Rio de Janeiro.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1984; 163? da 1ndependéncia e 96? da
República.

.roxo

FIGUEIREDO

Estber de Figueiredo Ferraz

o anexo está publicado no D.a. de 2-2-84.
DECRETO N? 89.350, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1984
Altera o Decreto n.O 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, que reguíemente, para o
Exército, e Lei n.O 5.821, de 10 de novembro
de 1972, que dispõe sobre as promoções dos
oficiais da ativa das Forças Armadas.

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

128

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETA:
Art. I? Os artigos 4?, 14 e 47 do Decreto n:' 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, modificado pelos Decretos n?s 75.871, de 16 de junho de
1975; 78.577, de 14 de outubro de 1976; 78.985, de 21 de dezembro de
1976; 80.126, de 10 de agosto de 1977; 81.247, de 23 de janeiro de 1978;
85.281, de 22 de outubro de 1980; 85.739, de 19 de fevereiro de 1981;
85.816, de 17 de março de 1981; 86.882, de 28 de janeiro de 1982 e 88.292,
de 9 de maio de 1983, que regulamenta para o Exército a Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas, passam a vigorar com
as seguintes redações:
«Art. 4?
a)

.

XI - 1/20 (um vinte avos) do respectivo Quadro, para os
Tenentes-Coronéis do QEM;
XII - 112 (um meio) do respectivo Quadro, para os Majores do QEM;
Art. 14. Na aplicação do disposto no artigo anterior será
considerada, principalmente, a renovação dos Quadros ou a manutenção do nivelamento entre os postos das Armas, do QMB,
do QEM e dos Serviços.

Art. 47. No QEM e em cada um dos Serviços, as vagas
apuradas em cada posto caberão aos oficiais de posto imediatamente inferior, obedecidas, dentro de cada critério, as mesmas
condições estabelecidas para as Armas e QMB,).
Art. 2.° Ficam acrescentados à letra a do artigo 4? do decreto a
que se refere o artigo anterior, os itens XIII e XIV com as seguintes redações:
«Art. 4?
ai

.

XIII - 1/2 (um meio) do respectivo Quadro, para os Capitães do QEM;
XIV - a totalidade do respectivo Quadro, para os Capitães do Serviço de Veterinária, não se aplicando, nesse caso, o
que estabelece o item IV desta letra a».
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publ icação,
revogados o Decreto n'' 88.616, de 10 de agosto de 1983, a letra c do § 2?
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do artigo 4? e o § 5? do artigo 46 do Decreto n.' 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, e demais disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 89.351, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1984
Fixa os efetivos do Exército para 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e de acordo com o
disposto nos artigos 2? e 3? da Lei n" 7.150, de 1 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? São fixados os efetivos de Oficiais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados do Exército, de conformidade com os itens I a
VI, abaixo prescritos, a vigorar no ano de 1984:

I -

OFICIAIS-GENERAIS
Combatentes

General-de-Exército
General-de-Divisão
General-de-Brigada

.
.

13
37
79
_

129

Serviços

a) Médicos
General-de-Divisão
General-de- Brigada

.

1

__ 2

-=-

3

1

1

bl Veterinário
General-de- Brigada

.

---

c) Intendentes
General·de-Divisão
General-de-Brigada

.

1

_4

5
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Engenheiros Militares
General-de-Divisão .............................
General-de-Brigada .............................
Total

3
9

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

12
150

I1 .
OFICIAIS DE CARREIRA
Armas e QMB
952
Coronel .........................................
Tenente-Coronel ................................
1.086
Major ..........................................
910
Capitão ........................................
2.070
1:-Tenente .....................................
1.034
2:-Tenente .....................................
_668
_ 6.720
Serviços
a) Intendentes
Coronel ........................................
Tenente-Coronel ................................
Major ..........................................
Capitão ........................................
1?-Tenente ......................................
2P-Tenente .....................................

80
293
153
200
128
64
__

918

b) Médicos
Coronel ........................................
Tenente-Coronel ................................
Major ..........................................
Capitão ........................................
lo-Tenente .....................................

47
69
209
242
154

721

11
105
121
129
92

458

c) Dentistas

Coronel ........................................
Tenente-Coronel ................................
Major ..........................................
Capitão ........................................
1:-Tenente .....................................
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d) Farmacêuticos
Coronel
Tenente-Coronel

.
.

M~M

.

Capitão
1?-Tenente

.

12
9
57
29
50

157

18
58
86

_--=c.::....

162

21
283
256
104
_ _'-----

664

_--=c.::....

e) Veterinários
Coronel
Tenente-Coronel
Major

.
.

QEM
Coronel
Tenente-Coronel

.
.
.

M~or

Capitão
QAO

553
.
. 1.043
. 1.574

3.170

1?-Tenente
1.164
2?-Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
603

1.767

Capitão
1 "<I'enente

2?-Tenente
III -

OFICIAIS TEMPORÀRIOS

Armas e QMB

Serviços
ai Intendentes
Capitão
1?-Tenente
2?-Tenente

.
.

50
244
122

416

60
144
72

276

_...:..:=-

bl Médicos
Capitão
l?-Tenente
2?-Tenente

.
.

_--=-=-

ATOS DO PODEH EXECUTIVO

132

c) Dentistas
Capitão

.
.

1 v-Tenente

zv-T'enente

.

32
52
26

110

d) Farmacêuticos

Capitão
1?·Tenente .. '.'
2?-Tenente

.
.

7
16
8
_ _-"---

31

QEM
2?-'renente

.

30

Total Geral (Oficiais de Carreira e
Temporários)
IV -

30

15.600

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA

Subtenente
1?-Sargento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2?-Sargento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3?-Sargento .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

V -

3.761
6.056
7.318
6.112

23.247

7.800

7.800

SARGENTOS TEMPORÀRIOS

3?-Sargento
Total Geral (Subtenentes e Sargentos de
Carreira e Temporários)
VI -

31.047

CABOS E SOLDADOS

Núcleo Base
Cabo
Soldado

21.139
45.800 66.939
Efetivo Variável

Cabo
Soldado
Total Geral (Núcleo Base e Efetivo Variável)

10.842
58.314 69.156
136.095
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VII - VAGAS NÃO DISTRIBUÍDAS
(Considerando o previsto no artigo
I?, § 2?, da Lei n:' 7.150, de 1983)
a) Oficiais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.075
b) Subtenentes e Sargentos
' 2.982
c) Cabos e Soldados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.478 12.535
Parágrafo único. Para atender às possíveis flutuações nos postos
e graduações e quando necessário à manutenção de fluxo regular e
equilibrado da carreira, o Presidente da República, mediante proposta
do Ministro do Exército, poderá alterar os limites dos postos e graduações (itens II a VI) com o aproveitamento de vagas não distribuídas a
que se refere o item VII deste artigo.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Walter Pires
DECRETO N? 89.352, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1984
Aprova o Regulamento do Departamento de Engenharia e Comuniceçõee (R-155).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item III, do artigo 81, da Constituição e de acordo com o
item IV do artigo 32 do Decreto n? 79.531, de 13 de abril de 1977, na redação dada pelo Decreto n? 81.639, de 9 de maio de 1978, que dispõe sobre a Organização Básica do Ministério do Exército,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado o Regulamento do Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército (R-155), que com este
baixa.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto n:' 72.407, de 26 de junho de 1973, e as demais disposições em contrário.
Brasilia, 6 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
E COMUNICAÇOES
TiTULO I
Generalidades
CAPiTULO I
Do Departamento e suas finalidades
Art. I? O Departamento de Engenharia e Comunicações (DE C) é
o Órgão de Direção Setorial incumbido de realizar o planejamento, a
orientação, o controle e a coordenação dos assuntos relativos a obras, .
patrimônio imobiliário, cartografia, telecomunicações. cinevideofotografia e informática.
CAPiTULO II

Da competência
Art. 2? Compete ao DEC:
1. planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com:
a) obras militares;
b) obras civis em cooperação com órgãos da Administração Pública;

c) bens imóveis, sob a jurisdição do Ministério do Exército;
d) documentos cartográficos;
e) instalação, exploração, segurança e sigilo das operações da Rede
Fixa do Sistema Geral de Comunicações do Exército;
f) cinevideofotografia;
g) informática;
h) a gestão dos materiais de cartografia, telecomunicações, cinevideofotografia e informática.
2. coordenar o funcionamento do Sistema Geral de Comunicações
do Exército (SIG ECOMEX) e buscar sua articulação com o Sistema
N aciona! de Telecomunicações;
3. expedir diretrizes, instruções, normas, planos e programas necessários à execução das atividades que lhe são pertinentes;
4. exercer atividades relativas à organização e métodos, orçamento, administração financeira, contabilidade e auditoria, no âmbito do
Departamento;
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5. propor ao Ministro do Exército as medidas que visem a aprimorar a funcionalidade e o aperfeiçoamento da legislação de interesse do
Departamento;
6. promover estudos, análises e pesquisas, tendo em vista o aprimoramento de suas atividades;
7. realizar a estatística referente às suas atividades;
8. integrar o Sistema de Mobilização do Exército (SIMOBE) participando das atividades de estudo, planejamento, preparo e execução da
mobilização.

CAPITULO III
Da subordinação
Art. 3? O DEC subordina-se diretamente ao Ministro do Exército.
Art. 4? As atividades setoriais do DEC baseiam-se nas políticas
pertinentes à sua competência, traçadas pelo Ministro do Exército, e
nas diretrizes correspondentes, baixadas pelo Estado-Maior do Exército (EME).
TITULO II
Organização
CAPITULO IV
Da organização geral

Art. 5? O DEC compreende:
1. Chefia;
2. Órgãos de Apoio.
CAPITULO V
Da organização pormenorizada
Art. 6?

A organização pormenorizada do DEC é a seguinte:

1. Chefia:

a)
b)
c)
d)
e)

Chefe;
Vice-chefe;
Gabinete;
Assessor Jurídico;
Assessorias.
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2.
a)
b)
c)
d)
e)

Órgãos de Apoio.
Diretoria de Obras Militares (DOM);
Diretoria de Patrimônio (D. Patr.);
Diretoria de Serviço Geográfico (DSG);
Diretoria de Obras de Cooperação (DOC);
Diretoria de Telecomunicações (D. Telecom.);
f) Diretoria de Informática (D. Infor.).
Parágrafo único. O organograma do DEC é o constante do anexo.
TÍTULO UI
Atribuições
CAPÍTULO VI

Das atribuições orgânicas
Art. 7:' São atribuições da Chefia:
1. dirigir as atividades do Departamento;
2. orientar, coordenar e controlar as atividades das Diretorias subordinadas;
3. realizar as atividades de mobilização que lhe forem atribuidas;
4. realizar a gestão dos recursos orçamentários destinados à execução das atividades e projetos de sua competência;
5. realizar e dirigir a execução, por parte das Diretorias subordinadas, das atividades de estatística;
6. realizar o acompanhamento da execução física e orçamentária
das atividades e projetos, de sua competência.
Art. 8? São atribuições das Diretorias;
1. Gerais:
a) superintender as atividades relacionadas com os projetos e programas de sua competência;
b) elaborar propostas relativas a:
- planos, projetos, programas, instruções e normas técnicas, relativas às suas atividades;
- aperfeiçoamento da política, da legislação e das normas adrninistrativas em vigor;
orçamentação e programação de recursos;
manuais técnicos;
. visitas e inspeções.
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c) fiscalizar a aplicação das normas técnicas por todos os órgãos
responsáveis pela execução de atividades de sua competência;
d) realizar o controle físico, orçamentário e financeiro dos seus
projetos e atividades;
e) manter contatos, quando autorizados, com instituições públicas
ou privadas, relativos a assuntos de sua reponsabilidade;
f) realizar os encargos de mobilização que lhes couberem de acordo
com as Diretrizes, Instruções e Normas do SIMOBE;
g) realizar as atividades de estatística, referentes aos assuntos de
sua competência;
h) promover estudos objetivando o aprimoramento e a racionalização de suas atividades;
i) assistir as Regiões "Militares e Organizações Militares nos aspectos normativos e técnicos das atividades de sua gestão.
2. Específicas:
a) à DOM incumbe superintender as atividades ligadas à realização de obras militares;
b) à D. Patr. incumbe superintender as atividades relacionadas
com a administração, alienação e aquisição de bens imóveis sob jurisdição do Ministério do Exército;
c) à DSG incumbe superintender as atividades cartográficas, relativas à produção de documentos, suprimento e manutenção de material
de interesse do Ministério do Exército;
d) à DOe incumbe superintender as atividades referentes à execução de obras de cooperação Com outros órgãos e entidades da Administração Pública, atribuídas à Organização Militar do Exército por força
de convênios;
e) à D. Telecom. incumbe superintender as atividades relacionadas
com a administração do Sistema de Comunicações Fixas (SISFIX) e do
Serviço Cinefotográfico do Exército (SCEX), e com os assuntos atinentes ao SIGECOMEX;
f) à -D. Inform. incumbe superintender as atividades relativas à informática de interesse do Ministério do Exército.
CAPÍTULO VII

Das atribuições funcionais
Art. 9? São atribuições do Chefe do Departamento:
1. dirigir as atividades do Departamento;
2. responder perante o Ministro do Exército pelo cumprimento das
finalidades do Departamento;
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3. assessorar o Ministro do Exército no trato dos assuntos de suas
atribuicões;

4. integrar o Alto Comando do Exército e o Conselho Superior de
Economia e Finanças;
5. orientar, coordenar e controlar as atividades das Diretorias subordinadas, para assegurar a consecução dos objetivos da Política para
O DEC, estabelecida pelo Ministro do Exército.
Art. 10. São atribuições do Vice-Chefe do Departamento;
1. assessorar o Chefe do Departamento e substituí-lo em seus afastamentos temporários;
2. coordenar os trabalhos das Assessorias e Diretorias do DEC;
3. manter-se informado sobre os assuntos doutrinários, normativos
e da politica administrativa em curso no âmbito do Departamento e de
suas Diretorias.
Art. 11. São atribuições do Chefe do Gabinete do DEC:
1. dirigir os trabalhos do Gabinete;
2. responder perante o Chefe do Departamento pela execução das

atividades-meio do Departamento, especificamente quanto a pessoal civil e militar, informaçoes e segurança, comunicação social, histórico,
cerimonial, estatística e mobilização, instruçáo e gestão financeira e do
material;
3. assessorar o Chefe e o Vice-chefe do Departamento nos assuntos
de sua responsabilidade, inclusive no que se refere a situacãq e neeessidade de recursos financeiros, destinados a atividade-meio.
Art. 12. E atribuição dos Assessores, assistir o Chefe e o Vicechefe do Departamento na execução de suas atribuições, executando estudos e análises, preparando relatórios e elaborando pareceres, informações, documentos normativos e outros documentos que devam ser
expedidos pelo Chefe do Departamento.
Art. 13. São atribuições do Diretor de Diretoria subordinada:
1. assessorar o Chefe do Departamento nos assuntos específicos de
sua Diretoria;
2. dirigir as atividades da Diretoria;
3. responder perante o Chefe do DEC pelo cumprimento dos encargos de sua Diretoria.
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TiTULO IV
Outras disposições
CAPiTULO VIII

Das substituições
Art. 14. As substituições temporárias no DEC obedecem ao RISG
e às Instruções Gerais para a Realização das Substituições Temporárias
no âmbito do Ministério do Exército (IG lO-OS), sendo processadas, respectivamente, dentro do Gabinete e das Assessorias.
CAPiTULO IX

Prescrições diversas
Art.
dos pelo
tamento,
Art.
mento, o

15. Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvi- '
Ministro do Exército, através de proposta do Chefe do Deparcom base na legislação específica.
16. Em complemento às prescrições contidas neste RegulaDepartamento elaborará o seu Regimento Interno.

ANEXO AO REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO
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DECRETO N? 89.353, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1984
Aprova o Aditamento ao Plano Geral
de Convocação para o Serviço Mílítar Inicial nas Forças Armadas, em 1985 (Decreto
n." 88.983, de 10 de novembro de 1983).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, 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 Aditamento que introduz alteração no
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas no ano de 1985, que com este baixa, assinado pelo TenenteBrigadeiro-do-Ar Waldir de Vasconcelos, 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, 6 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos

o aditamento está publicado no

D.a. de 7·2-84.

DECRETO N? 89.354, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre a inclusão de emprego na
Tabela Permanente do Fundo N acionaI de
Desenvolvimento da Educação, 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, no
artigo 3? da Lei n:' 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta do
Processo DASP n:' 16.565, de 1982,
DECRETA:
Art. I? Ficacriado, na forma do Anexo deste decreto, na Categoria Funcional de" Contador, do Grupo Outras Atividades de N ivel Supe-
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rior, código LT-NS-900, da Tabela Permanente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, 1 (um) emprega a ser provido por Rubens Cruvinel Borges que se encontrava em exercício no referido Órgão
em 31 de outubro de 1974, e que se habilitou em processo seletivo próprio.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, alterar os
Anexos I e II do Decreto n? 89.295, de 12 de janeiro de 1984, para o fim
de excluir 1 (um] emprego ocupado por Rubens Cruvinel Borges da
Categoria Funcional de Contador, do Grupo Outras Atividades de
Nivel Superior, código LT-NS-900, da Tabela Permanente do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 3? O órgão de pessoal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação baixará o ato de provimento decorrente do disposto no
artigo I? deste decreto.
Art. 4? A partir da data da publicação do respectivo ato de provimento, cessará, automaticamente, o pagamento ao ocupante do emp rego abrangido por este decreto de quaisquer retribuições que, porventura, venha percebendo, a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvado, apenas, o salário-família.
Art. 5? Os efeitos financeiros 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 3?, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Fundo
N ac ional de Desenvolvimento da Educação.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther deFigueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.355, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Revoga a concessão outorgada à Rádio
Tamandaré S.A., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Recife, 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 a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 130.053/83,
DECRETA:
Art. I? Fica revogada a concessão outorgada à Rádio Tamandaré
S.A., pela Portaria MVOP n:' 84, de 30 de janeiro de 1950, publicada no
Diário Oficial da União de 3 de abril do mesmo ano, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.356, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 140.725/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de.
27 de agosto de 1962,. e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
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de 1983, renovada por 10 Idez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro
Ltda., outorgada através do Decreto n:' 1.235, de 25 de junho de 1962 e
publicado no Diário Oficial da União de 26 subseqüente, para explorar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.357, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, área de terreno a ser
desmembrada de área maior, com benfeitoria, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, destinada â instalação
de Central Telefônica a CBnfO da Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 5?, letra h, e 6? do Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MC n? 000316/1984,
DECRETA:
Art. I?

É declarada de utilidade pública, para fins de desapro-

priação, área de terreno, a ser desmembrada de maior porção, com
2.735,76m 2 (dois mil setecentos e trinta e cinco metros quadrados e se-

tenta e seis decímetros quadrados), com benfeitoria, situada na Rua
Vergueiro n? 9.584, esquina com a Rua Descampado, Vila Vera, Município e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, de propriedade
de Mário de Salles Oliveira Malta e sua mulher Célia Teixeira Malta,
destinada à instalação de Central Telefônica, a cargo da Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado sob n:' 1 na matrícula 23.409, em 25 de agosto de 1978 e transcríto
sob n? 126.827, em 5 de agosto de 1974, no Décímo Quarto Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca da Capital de São Paulo, e assim se
descreve e caracteriza: a área de terreno possui formato irregular com
2.735,76m 2 (dois mil, setecentos e trinta e cinco metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados), e seu perímetro é descrito iniciando
pelo lado da frente que faz limite com a Rua Vergueiro, mede 71,14m
(setenta e um metros e quatorze centímetros), (fazendo limite com esta
rua), sendo que o ponto extremo esquerdo deste lado, (em relação a
quem da Rua Vergueiro se coloca de frente para a área a ser desmembrada) dista 65,96m (sessenta e cinco metros e noventa e seis centímetros), em linha reta, segundo o alinhamento da Rua Vergueiro, do ponto
de interseção dos alinhamentos em reta das Ruas Vergueiro e Dom Vil- .
lares. No ponto extremo do lado da frente antes definido situado no alinhamento da Rua Vergueiro, deflete à direita, formando ângulo interno
de 99'28'04" com a frente para a Rua Vergueiro e segue em linha reta,
na distância de 45,13m (quarenta e cinco metros e treze centímetros),
fazendo limite Com a área remanescente, de Mário de Salles Oliveira
Malta e sua mulher. Em seguida, deflete à direita, na direção da Rua
Descampado, formando ângulo interno de 90°02'58" com o segmento
anterior e segue em linha reta, na distância de 40,00m (quarenta metros), fazendo limite, parte, com a área remanescente, de Mário de Salles Oliveira Malta e sua mulher e, parte, acompanhando o muro, com O
Laboratório Zambom. Em seguida, deflete à direita e segue em linha reta na direção da Rua Vergueiro, na distância de 31,70m (trinta e um metros e setenta centímetros), fazendo limite com O Laboratório Zambom.
Em seguida, deflete à esquerda e segue em linha reta, na direção da
Rua Descampado, na distância de 35,00m (trinta e cinco metros), fazendo limite com a casa de José Rosa ou Sucessores da Rua Descampado.
Em seguida, deflete à direita e segue na extensão de 26,40m (vinte e
seis metros e quarenta centímetros), acompanhando o alinhamento da
Rua Descampado, até a Rua Vergueiro, com a qual faz esquina. Sobre
o terreno retro descrito, existe benfeitoria de alvenaria de tijolos, totalizando a área construída de 115,26m 2 (cento e quinzemetros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados).

Art. 2? Fica autorizada' a Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP, a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação da área do terreno, com benfeitoria, de que trata este decreto, com
a utilização de recursos próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere o presente decreto é declarada de urgência nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n:' 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
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Art. 4? E ste decreto entrará em vigor na data de s ua pub licação ,
revogadas as di sposições em contrário.

Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Ind ep en dência e 96? da
República .
J OÃO FIGUE IRE DO
H . C. Mattos
DECRETO N? 89.358, DE 7 DE FEV E RE IRO DE 1984
Disp õe sobre a criação de empregos n a
Tabela Permanente da Universidade Federal de San ta Mari a, e dá outras p r o viâénciee .

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
con fere o artigo 81, item III, da Con stituição e tendo em vis ta o disposto nos art igos 7? e 8? d a Lei n :' 5.645, de 10 de de zem bro de 1970, e o
que consta do Proces so DASP n ? 21.248, de 1983,
DE C R ET A :
Art. I ? .' Ficam criados, na for ma do Anexo deste decreto , nas categorias func ionais de A rt ífice de Carpintari a e Marce nar ia. do Grup o
Artesanato , código LT -ART-700; Agente Ad ministrat ivo e Datilógrafo ,
do Grupo Serviços Auxiliares, código LT·SA-800; Méd ico, Enfermeiro ,
Nutricionista, Técnico em Reabili t a ção, P si cólogo, Farmacêutico , Técni co de Administração, Contador, Assi stente So cial e Bi bliotecário, do
Grupo Outras Atividades d e N ível Su perior, código LT·NS ·900; Auxili ar de E nfermagem, Técn ico em Ra diologia , Agente de Se rviços Complementares , T écn ico de Lab oratór io, Aux iliar Op er acion al de Serviços
Diversos , Agente de Ati v idades Agropecuári as , Agente de Te lecomun icações e Eletricidad e e Técnico de Contabilidade, do Grupo Outras Ativ idade s de Nível Médi o, código LT -NM- IOOO, e Motorista Oficial e
Agente de Portaria , do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portar ia , código LT-TP ·1200, da Tabel a Permanente da Univers idade Federal de Santa Mari a , os empre gos a serem pree nc hidos na forma regulame ntar, observada a legislação especifica .
Art. 2? Os efeitos financeiros decorren tes do disposto no artigo I ?
de ste decreto vigorarão a par tir da data do exercício dos servidores nos
respectivos empregos, co rre ndo a de spes a à co nta dos recursos or çamentários pr ópr ios da Universidade Federal de Santa Ma ria.
Art. 3? Este decreto entrará em vigo r na dat a de sua publicação ,
revogadas as disposições em co nt rário .
Brasília, 7 de feverei ro de 1984; 163? da In dep en dên cia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E sther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.359, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o-iimcionemento de habilitação do curso de Estudos Sociais da Fundacão Educacional 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 Decretolei n:' 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina n:' 228/82, conforme
consta do Processo n? 14/82 - CEE/SC,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Educação Moral e Cívica, licenciatura plena, do curso de Estudos _Sociais,
ministrado pela Faculdade de Educação, mantida pela Fundação Educacional de Santa Catarina, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.360, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada â Fundação Educacional Dom
Pedro Felipak, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Wenceslau Braz, 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, e nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do processo MC
n? 71.791/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1? de maio de 1984, a
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concessão da Rádio Sociedade Guairacá Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n? 493, de I? de junho de 1948, e transferida á Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, para explorar, na cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, ás quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.361, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Arapongas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Arapongas. Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, combinadó COm o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 71.745/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § p?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n?~ $8.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Rádio Cultura de Arapongas Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n:' 728, de 24 de setembro de )957 e publicada no Diário
Oficial da União de 28 subseqüente, para' explorar, na cidade de
Arapongas, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á, pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulati-
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vamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.0G6, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.362, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão.

outorgada à Rádio Tropical de Três Corações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Três Corações, Estado de Minas Gerais.

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? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n:' 51.092/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Rádio Tropical de Três Corações Ltda., outorgada através da Portaria MVOP n:' 578, de 17 de junho de 1946 e publicada no
Diário Oficial da União de 13 de julho do mesmo ano, para explorar, na
cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger- se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.363, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n" 13, concluído entre o Brasil e a
Venezuela.

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 Integração (ALADI), firmado pelo Brasil, em
12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê no seu artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos paises-membros;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela
subscreveram, em 31 de dezembro de 1981, e em 2 de abril de 1982, o
Acordo de Alcance Parcial n:' 13 e seu Protocolo Modificativo, postos
em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 87.294, de 2 de julho de 1982, prorrogados e alterados por Protocolo Adicional, firmado em 30 de abril de
1983 e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 89.060, de 28 de novembro de 1983;
Considerando que o referido Acordo prevê, em seu Capitulo XI,
que as partes negociarão os tratamentos diferenciais solicitados, com
base no referido dispositivo;
Considerando que, com esse objetivo, o Brasil e a Venezuela firmaram, em 9 de novembro de 1983, o anexo Protocolo Modificativo que altera as preferências pactuadas para determinados produtos constantes
do Acordo,
DECRETA:
Art. I? A partir de 9 de novembro de 1983, as importações dos
produtos especificados no presente Protocolo Adicional, originários da
Venezuela, ficam sujeitas aos gravames estipulados no mencionado
Protocolo, que passa a constituir parte integrante do Acordo de Alcance Parcial n? 13, subscrito entre o Brasil e a Venezuela.
Parágrafo único. Os tratamentos estabelecidos neste decreto beneficiaram exclusivamente os produtos originários da Venezuela, não seno
do extensiveis a terceiros paises por aplicação da Cláusula de Nação
mais favorecida ou de disposições equivalentes.
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Art. 2? O Ministério da F azen da tomará , através dos órgãos competentes, as prov idênci as neces sárias ao cum primento do disposto no
pre sente de cr et o.
Bra sília , 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? d a
Rep ública.
JOÃO F IGUE IREDO
R . S. Guerreiro

o protocolo modificativ o está publicado no D .O. de 8·2-84.
DECRE TO N? 89.364, DE 7 DE F EV E RE IRO DE 1984
Disp6e sobre a execucãc do Protocolo
Modificativo do A cordo de Alcance Parcial
n." 12. concl uído entre Brasil e Peru .

O PRESIDE NT E DA RE PÚ BLICA, us ando das atribuições qu e
lhe confere o artigo 81, item Ill , da Co ns tituição, e
Considerando q ue o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Lat in o-Am eric ana de Inte gr a ção (ALADI) , fir mado pelo Br as il em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legisl at ivo n ? 66, de 16 de no vembro de 1981 , prevê, no se u a rtigo 7?, a modalid ade' dos Aco rdos de Alcance P a rcial, de cuja ce leb ração
não particip a a totalidade dos pa íses -membros ;
Con s ide r ando que os Plenipot en ci ár ios do Bra sil e do P eru subscreve ram , em 30 de abril de 1983, o Acordo de Alcance P arci al n:' 12,
po sto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n ? 88.646, de 25 de a gosto de
1983, e alterado p or Protocolo Modificativo, firmado em 26 de agost o de
1983 e posto em vi gor , no Brasil, pelo Dec ret o n? 89.248, de 27 de dezem br o de 1983;
Conside rando q ue o referido Aco rdo prevê, em seu Capítulo VIU,
q ue as partes negociarão as solicitações de t rat amento difere nciais,
com base no referido dispositivo; e
Co ns ide rando qu e, como resultado de t ai s ne gociações , os Pl enipote nciários do Bra s il e do P eru firmaram , em 7 de novembro de 1983, o
anexo Protocolo Mo dificativo , qu e altera as preferê ncias pactuadas p ara determinados produtos consta ntes do Acordo ,
DE C R E T A:
Art. I? A p artir de 7 de novembro de 1983, as impor tações dos
produtos especificad os no Anexo 1 do presente Protocolo A dicion al,
orig inárias do Peru, ficam sujeitas aos grav ames estipul ados no men-
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cionado Anexo, que passa a constituir parte integrante do Acordo de
Alcance Parcial n? 12, subscrito entre o Brasil e o Peru, em 30 de abril
de 1983, e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n:' 88.646, de 23 de
agosto de 1983.
Art. 2? A preferência porcentual outorgada para a importação de
óleos hidrogenados de peixe, .exclusivamente com relação ao óleo hidrogenado de anchova (item 15.12.0.06 da NABALALC) será de 67 por cento, de acordo com o artigo 2? do anexo Protocolo Modificativo.
Art. 3? Os tratamentos estabelecidos neste decreto beneficiam exclusivamente os produtos originários do Peru, não sendo extensíveis a
terceiros países por aplicação da Cláusula de Nação mais favorecida ou
de disposiçôes equivalentes.
Art. 4? O Ministério da Fazenda tomará; através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o protocolo modificativo está publicado no D.O. de 8-2-84.
DECRETO N? 89.365, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Abre ao Tribunal Federal de Recursos
o crédito suplementar no valor de Cr$
2.000.000,00, 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 5?, item Ill , da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois 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 U deste decreto, e nos montantes especificados.

164

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 8-2-84.

DECRETO N:' 89.366, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e
do Comércio e Ministério das Minas e
Energia, o crédito suplementar de Cr$
141.000.000.000.00, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuicâo que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da áutorização contida
no artigo 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. l;l Fica aberto aos Ministérios da Indústria e do Comércio e
das Minas e Energia, o crédito suplementar no valor de Crê
141.000.000.000,00 (cento e quarenta e um bilhões de cruzeirosl. em favor das Secretarias Gerais daqueles Órgãos, 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 dotacãoorcamentária indicada no Anexo II deste decreto, e no montanteespecificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília. 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 8-2-84.
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DECRETO N? 89.367, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
do Departamento de Pessoal, o crédito suplementar no valor de CrS 33.500.000,00, para reforço de dotação 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 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor do Departamento de Pessoal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 33.500.000,00
(trinta e três milhões 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 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, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 8-2-84.

DECRETO N? 89.368, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Aprova o Regulamento para a Reserva
da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento para a Reserva da Marinha, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto n:' 10.489, de 24 de setembro de 1942, e demais disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
REGULAMENTO PARA A RESERVA DA MARINHA
TiTULO I
Da Finalidade e Composição
CAPiTULO I
Da Finalidade
Art. I? A Reserva da Marinha (RM) tem por finalidade atender
às necessidades de pessoal da Marinha em caso de Mobilização e, em
tempo de paz, em caso de convocação, reínclusão ou designação, nas
formas prescritas neste Regulamento e legislação pertinente.
CAPiTULO II

Da Composição
Art. 2? A Reserva da Marinha é composta pelo Corpo de Oficiais
da Reserva da Marinha (CORMI, pelo Corpo de Praças da Reserva da
Marinha (CPRM) e pela Reserva em Situação Especial.
Parágrafo único. Após a inclusão na Reserva da Marinha ou ao
término do Curso de Reciclagem, seguir-se-á um período «em disponibilidade», de duração e condições que serão estabelecidas pelo Ministro
da Marinha.
Art. 3? O Ministro da Marinha, por proposta do Chefe do EstadoMaior da Armada, especificará as lotações de paz e de guerra para as
Forças Navais, Aeronavais, de Fuzileiros Navais e para os estabelecimentos de apoio a tais Forças, à vista dos efetivos autorizados em ' lei
para a época de paz e das necessidades da Marinha em caso de guerra
ou grave situação de emergência.
Art. 4? As lotações de paz e de guerra a que se refere o artigo anterior constituirão as referências qualitativas e quantitativas para a
constituição, preparação e convocação da Reserva da Marinha.
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O Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha é constituído

de:
I ~ Reserva Remunerada (Rftml, composta de Oficiais transferidos para a Reserva Remunerada em conformidade com a legislação
específica; e
II - Reserva Não Remunerada (RNR) composta de:
a) Oficiais de carreira demitidos a pedido ou ex oiiicio por passarem a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira e cuja função não seja de magistério;
bl Oficiais oriundos das Escolas de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha (EFORM);
c) Oficiais Candidatos aos Quadros Complementares (QC), desligados do Serviço Ativo da Marinha (SAM);
dI Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos formados de acordo com a Lei n? 5.292 de 8 de junho de 1967;
e) Oficiais amparados pela Lei n? 4.767, de 30 de agosto de 1965
(ex-combatentes) ;
f) 'Oficiais oriundos dos Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha (NuFORMI, subordinados ao Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABAI e ao Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha (CIAG A) e aqueles aprovados em Cursos de Reciclagem
dos mesmos Núcleos; e

g) Integrantes do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO).
Art. 6? O Corpo de Praças da Reserva da Marinha é constituído:
I - Reserva Remunerada, composta de Praças transferidas para a Reserva Remunerada em conformidade com a legislação específica;

II - Reservistas de I? Categoria:
a) Guardas-Marinha licenciados;
b) Ex-alunos da Escola Naval que concluíram com aproveitamento,
no mínimo, um (1) ano do ciclo escolar nas matérias referentes à instrução mil itar-riaval ;
cl Ex-alunos das Escolas de Formação de Sargentos da Marinha,
oriundos do meio civil, que completaram, com aproveitamento, um (1)
ano de ciclo escolar nas matérias referentes à instrução militar-naval;
d) Ex-Praças do Corpo de Praças da Armada (CPA) e do Corpo de
Praças do Corpo de Fuzileiros Navais (CPCFN);
e) Ex-Praças do Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFP) desligadas do Serviço Ativo da Marinha com mais de um (1) ano de convocação;
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1) Ex-Praças dos Órgãos de Formação de Reservistas que completaram, COm aproveitamento, o tempo de Serviço Militar Inicial (SMI); e

g) Ex-alunos dos Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva da
Marinha subordinados ao Centro de Instrução Almirante Braz de
Aguiar e ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha que forem
habilitados nas disciplinas do ensino militar-naval, sem concluírem os
cursos fundamentais.
IH -

Reservistas de

2~l

Categoria:

a) Ex-alunos da Escola Naval que completaram, no rmmmo, um (1)
ano de ciclo escolar, sem aproveitamento nas disciplinas referentes à
instrução militar-naval;
b) Ex-alunos das Escolas de Formação de Sargentos da Marinha,
oriundos do meio civil, sem aproveitamento nas disciplinas referentes à
instrução militar-naval e ex-alunos oriundos das extintas Escolas de
Formação de Marítimos que completaram, no mínimo, um (l) ano de ciclo escolar;
c) Ex-alunos do Colégio Naval, das Escolas de AprendizesMarinheiros e dos Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha subordinados ao Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar e
ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha que tiverem completado, no mínimo, um (1) ano do ciclo escolar com aproveitamento nas d isciplinas referentes à instrução militar-naval, desde que satisfeitas as
condições de idade mínima para a prestação 'do Serviço Militar prevista
na Lei do Serviço Militar (LSMI, salvo se já tiverem a condição de Oficiais da Reserva de outra Força;

dI Marítimos e ex-marítimos que concluíram, com aproveitamento,
cursos em Órgãos Oficiais de Formação de Marítimos;
e] Ex-alunos das Escolas de Formação Técnico-Profissional matriculados em Órgãos de Formação da Reserva (Núcleos) que terminaram
todo o período de instrução com aproveitamento;
1) Ex-Praças do Quadro Auxiliar Feminino de Praças que foram
desligadas do Serviço Ativo da Marinha com mais de seis (6) meses e
menos de um (l ] ano de convocação; e

g) Ex-Praças dos Órgãos de Formação da Reserva que concluíram,
sem aproveitamento, o tempo de Serviço Militar Inicial.
Art. '7? A Reserva em Situação Especial é constituída de brasileiros, preferenciados ou não, que foram dispensados de incorporação e
incluídos no excesso de contingente da Marinha em situação especial.
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TÍTULO II
Dos Corpos da Reserva da Marinha
CAPÍTULO I
Da Inclusão e Exclusão
Art. 8? A inclusão no Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha
será feita por ocasião:

I - do desligamento do Oficial do Serviço Ativo para a Reserva
Remunerada ou Não Remunerada, no posto que lhe couber e na forma
estabelecida pela legislação em vigor;
II - da nomeação para o oficialato da Reserva Não Remunerada
de integrantes do Corpo de Praças da Reserva da Marinha ou da Reserva em Situação Especial, nos termos estabelecidos no presente Regulamento;
In - da nomeação a Segundo-Tenente (RNR) daqueles oriundos
dos 'N úcleos de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha; e
IV - da nomeação a Segundo-Tenente (RNR) de ex-combatentes
da Marinha, amparados pela Lei n? 4.767, de 30 de agosto de 1965, no
quadro que melhor se compatibilize com a formação superior que comprovar possuir.
Art. 9?
será feita:

A inclusão no Corpo de Praças da Reserva da Marinha

I - após o desligamento da Praça, a pedido ou ex oiiicío, da
Ativa para a Reserva Remunerada; e
II - após o desligamento da Praça, ao término do Serviço Militar.
Art. 10. A inclusão na Reserva em Situação Especial será feita
por ocasião do recebimento do Certificado de Dispensa de Incorporação
(CDI).

Art. 11. A exclusão da Reserva da Marinha dar-se-á nos seguintes casos:
I - Nomeação a posto ou graduação do Corpo ou Quadro de
carreira da Marinha;

II - Transferência para a Reserva ou Ativa de outra Força Armada ou Auxiliar;
In
Reforma para os integrantes da RRm;
IV
Perda de posto e patente ou graduação; e
Falecimento.
V
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C AP i TULO II

Da Pr om oção '
Art. 12.

E ve dada a p ro moção d e militares da Re se rva Re m unera-

da.
P arágrafo único . Não s e aplica o d isposto ne ste art igo em ca so de
Mobilização .
Art. 13. A P r om oçã o de O ficiai s RNR , em con d ições no rmais, se rá sel etiva e gradual fu nd am enta nd o-s e, pri ncip alment e , no v alor moral
e pro fi s sional e nos conhecimentos m ilitares-navais .
Art. 14. S ão r eq ui s it os para promoção de Oficiais RNR:
I
Conceito M oral ;
II
Conceito Profis s ional ;
III
Qual ific a çã o Func io nal;
IV
I dad e ;
V
In terstí c io ; e
VI
Higid ez Física e Menta!.
§ I ? O Conceito Mora l é a soma dos a tributo s in e rentes ao ca rá ter
do in d iv íd uo e à su a co nd uta como cidadão , co nform e avaliado pela Com is s ã o de Promoções de Oficiais (C POI . à vista de in fo rmações, regu lamentare s o u nã o , an exadas ao s as s ent amento s do Ofi cial. O critério p ara sua avaliação será fix ad o pel o Ministro d a Marin ha .
§ 2? O Co nceito Pr o fis sion al é a soma do s atributos resultantes
da a preciação dos fato res d e mé r it o que se espera d e um Oficial da Rese rva d a Mari nha para o po sto em vis ta , avaliado pe la Comissão de
Prom oções de Oficia is , à luz de inform ações , regulamentare s ou n ão .
a nexadas aos assentamentos do Oficia l sobre competência técnica e ad ministrativa, conceito na cl asse pro fiss iona l a que pertence e , ainda, à
luz d a s re s po nsa b ilidades e deveres comet id os aos Oficiais pela legistação m il itar . O crité rio pa ra av aliaç ão do Co nceito Pr ofis sio na l se rá fix a do po r ato d o Mi n istro da Ma rinh a .
§ 3? A Qu al ific a çã o F uncio nal para cad a posto será obtida, obrigatoriamente , pela aprovação no s respectivos Cursos de Re ci cl agem .
exceto pa ra os postos previstos nos itens I e II do artigo 15 .
§ 4? O li mite d e Idad e para concorrer à promoçã o na Reser va N ão
Remu ner ad a é o m e s m o e stabelecido no E statuto do s Mil it are s para a
perm anênc ia de In ativ o s na Re s er v a, em cada posto .
§ 5? O Inte rs tí ci o p ara promoção será fixado nas In s truções Comp lem en t a res d e q u e tra t a o a r t igo 38 d este Regul amento.
§ 6? A H ig id ez F ís ica e Mental se rá avalia da segundo os mesmos
critérios a plicad o s ao pe ssoal da ativa .
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Art. 15. Em tempo de paz, os Oficiais RNR serão promovidos
conforme se segue:
I - ao posto de Contra-Almirante, pelo critério de escolha do
Presidente da República e em caráter de excepcionalidade, podendo
concorrer os Capitães-de-Mar-e-Guerra;
11 - ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, pelo critério exclusivo de merecimento, podendo concorrer Cápitães-de-Fragata;
IH - ao posto de Capitão-de-Fragata, pelo critério exclusivo de
merecimento, os Cap itães-de-Corveta com formação de nível superior,
dispensando-se de realizar o Curso de Reciclagem previsto no § 3? do
artigo 19 aquele que possuir O Curso de Comando e Estado-Maior ou
Superior de Guerra Naval da Escola de Guerra Naval ou curso considerado equivalente;
IV - ao posto de Capitão-de-Corveta, pelo critério exclusivo de
merecimento, os Capitães-Tenentes. com formação de nível superior;
V - até o posto de Capitão-Tenente as promoções terão lugar de
forma gradual e sucessiva, segundo critério exclusivo de antiguidade,
respeitada as seguintes exceções:
a) os Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha, candidatos aos
Quadros Complementares que forem licenciados ex oiíício serão promovidos ao posto de Primeiro-Tenente; e
b) os Segundos-Tenentes (RNR) do Quadro de Médicos, Dentistas e
Farmacêuticos serão promovidos ao posto de Primeiro-Tenente, conforme estabelecido em legislação específica.
Art. 16. As promoções das integrantes do CAFRM serão efetivadas de acordo com o que estabelece a Lei n:' 6.807, de 7 de julho de 1980
e a sua regulamentação.
Art. 17. Em tempo de paz, os Oficiais que concluíram, com aproveitamento, Curso de Formação ministrado em N úc1eos de Formação
de Oficiais da Reserva da Marinha subordinados ao Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar e ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha e aqueles aprovados em Cursos de Reciclagem dos mesmos
Núcleos poderão concorrer à promoção na Reserva Não Remunerada,
observados, exceto o interstício, os requisitos dos artigos 14 e 15 e as
Instruções Complementares previstas no artigo 39.
CAPÍTULO III

Dos Cursos
Art. 18. Os Cursos de Formação de Oficiais RNR ministrados nas
Escolas de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha devem atender à prestação do Serviço Militar Inicial e são regulados por legislação
específica.
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Art. 19. Os Cursos e Estágios para Formação de Oficiais Candidatos aos Quadros Complementares, de Oficiais do Corpo Auxiliar Feminino e de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos formados de
acordo com a Lei n" 5.292, de 8 de junho de 1967, são regulados por legislação específica.
Art. 20. Os Cursos de Reciclagem destinam-se a proporcionar ou
complementar a instrução adequada aos integrantes do Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha, ambientá-los ao meio militar-naval e
capacitá-los ao exercício de cargos e funções em Organizações Militares.
§ I? Os Cursos de Reciclagem serão ministrados periodicamente e
compreenderão:
I - Estágio por Correspondência, ministrado através de lotes,
visando o aprendizado teórico dos assuntos técnicos e navais específicos de cada Corpo ou Quadro; e
II - Estágio Prático com a duração mínima de quinze (15) dias e
máxima de trinta (301 dias, devendo atender aos seguintes requisitos:
a) para Oficiais do Corpo da Armada cumprir, pelo menos, sete (7)
dias de estágio a bordo de navios da Marinha;
bl para Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais cumprir, pelo menos, sete (7) dias de estágio em Unidade de Tropa do Setor Operativo;
c) para os Oficiais do Corpo de Intendentes ou 'do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais cumprir, pelo menos, sete (71 dias de estágio
em Base Naval;
.

di para Oficiais do Corpo de Saúde, cumprir, pelo menos, sete (71
dias de estágio em Org-anização Hospitalar da Marinha; e
el para Oficiais do Corpo Feminino, o estágio será realizado em
Organização Militar da Marinha, de acordo com a formação universitária.
§ 2? O Estágio Prático do Curso de Reciclagem é um prolongamento do Serviço Militar, prestado em caráter voluntário.
§ 3? Para a realização do Estágio Prático do Curso de Reciclagem, os Oficiais da Reserva Não Remunerada serão convocados para o
Serviço Ativo da Marinha por prazo fixo exatamente igual ao número
de dias de duração do referido estágio.
§ 4? O desligamento do Serviço Ativo da Marinha ocorrerá exatamente no último dia do Estágio Prático do Curso de Reciclagem.
§ 5? Ficam dispensados do Estágio Prático do Curso de Reciclagem os Oficiais aprovados .em Cursos dos Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, subordinados ao Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar e ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha e em Curso de Reciclagem dos mesmos Núcleos que tenham com-
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pletado, pelo menos, seis (6) meses de embarque nos últimos dois (2)
anos que antecederem ao Curso.
CAPÍTULO IV
Da Seleção para Cursos de Reciclagem
Art. 21. A Seleção tem por finalidade fundamental apontar, dentre os Oficiais RNR voluntários ou convocados, os que melhor poderão
atender às necessidades de serviço da Marinha em caso de Mobilização.
§ I? O voluntário ou convocado que por duas (2) vezes não for indicado para a matrícula ficará definitivamente impedido de promoção.
§ 2? O Oficial RNR voluntário ao Curso de Reciclagem deverá
apresentar requerimento ao Diretor do Pessoal Militar da Marinha ou
ao Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, conforme o caso,
através do Comandante do Distrito ou Comando N aval, e, se enquadrado na alínea f do item H; do artigo 5?, também via Diretor de Portos e
Costas.
§ 3? Os requerimentos serão instruídos com o parecer do Comandante do Distrito ou do Comando N aval da área, e, no caso de Oficiais
enquadrados na alínea f, item lI, do artigo 5?, também: com o parecer da
Diretoria de Portos e Costas quanto ao conceito moral e profissional do
requerente, podendo ser acrescidos outros dados, regulamentares ou
não, que sirvam de subsídios para melhor avaliação do candidato.
TÍTULO III
Da Mobilização, Convocação, Designação para o
Serviço Ativo e Desligamento
CAPÍTULO I
Da Mobilização, Convocação e Designação
para o Serviço Ativo
Art. 22. A Mobilização e a Designação para o Serviço Ativo são
regulados em legislação específica.
Art. 23. A Convocação é o ato pelo qual o intégrante da Reserva
da Marinha é chamado para:
I - contribuir para ser evitada a perturbação da ordem ou para
sua manutenção, ou ainda em caso de calamidade pública;
II - participar de exercícios, manobras ou estágios visando o
aperfeiçoamento de conhecimentos militares.
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Parágrafo único. A Convocação para os fins previstos no item 11
deste artigo ficará a critério do Ministro da Marinha.
Art. 24. A Convocação de que trata o item lI, do artigo 23 tem
por finalidade:
I - manter a Reserva da Marinha qualitativa e quantitativamente em condições de atender prontamente à Mobilização; e
II - realizar exercícios, manobras, estágios de atualização, reciclagem, complementação ou aperfeiçoamento de conhecimentos navais.

CAPiTULO II
Do Desligamento
Art. 25. O Desligamento consiste na desvinculação do militar do
Serviço Ativo e se efetua conforme os dispositivos do Estatuto dos Militares, Lei do Serviço Militar e legislação complementar.
TiTULO IV
Dos Direitos, da Remuneração e dos Deveres

CAPiTULO I
Dos Direitos
Art. 26. Os integrantes da Reserva da Marinha têm direito:
I - à Carta Patente, quando Oficiais; Provisão, quando Praças
da Reserva Remunerada e Certificado Mil itar para os demais integrantes da Reserva, com as vantagens, prerrogativas e deveres a eles inerentes;
n - quando convocados para o Serviço Ativo, ao transporte e
alimentação por conta do Ministério da Marinha durante a viagem entre seus domicílios e a Organização Militar onde serão incorporados;
In - à contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria ou acréscimo de vantagem, durante o período em que estiverem em
Serviço Ativo, de acordo com a legislação militar;
IV
ao uso das designações hierárquicas, quando no Serviço
Ativo;
V
quando convocados para o Serviço Ativo, ao exercício dos
cargos correspondentes aos seus postos ou graduações, incluindo o direito de precedência assegurado pela Carta Patente ou Provisão e definido pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação;
VI - quando convocados para o Serviço Ativo, ao uso dos uniformes, insígnias e distintivos militares correspondentes aos postos ou
graduações e ao Corpo ou Quadro a que pertençam; e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

175

VII - à dispensa do serviço durante o período em que estiverem
convocados, na forma do estabelecido na Lei do Serviço Militar e seu
Regulamento.
Art. 27. Os integrantes da Reserva da Marinha têm ainda os direitos estabelecidos na Lei e no Regulamento da Lei do Serviço Militar,
respeitados os limites impostos naqueles diplomas legais.

CAPíTULO II
Da Remuneração
Art. 28. Os integrantes da Reserva da Marinha, quando convocados para Serviço Ativo, têm direito à percepção de remuneração atribuída ao seu posto ou graduação pela Lei de Remuneração dos Militares (LRM) enquanto durar o período de convocação para o Serviço At ivo.

°

§ 1? Os integrantes da Reserva Remunerada já têm sua remuneração regulada por dispositivos específicos da Lei de Remuneração dos
Militares.
§ 2? A remuneração recebida pelos integrantes da Reserva Não
Remunerada durante sua convocação para o Serviço Ativo, inclusive
durante
realização do Estágio Prático do Curso de Reciclagem, não
ensejará qualquer direito ou benefício pecuniário ou de qualquer natureza, além daqueles expressamente declarados neste Regulamento.
§ 3? E vedada a acumulação da remuneração aqui mencionada para integrantes da Reserva da Marinha convocados para o Serviço Ativo, com remuneração ou proventos outros percebidos de cofres públícos (federais, estaduais ou municipais), sejam da Administração direta
ou indireta, sendo facultada, nesse caso, a opção entre uma e outra durante o período de convocação.

a

CAPíTULO III
Dos Deveres
Art. 29.

O integrante da Reserva da Marinha tem por dever:

I - apresentar-se, quando convocado para o Serviço Ativo, nos
locais e prazos determinados nos editais, avisos ou cartas de chamadas;
II - apresentar à autoridade naval, quando solicitado, o competente documento comprobatório da sua situação militar, para fim de verificação, substituição ou arquivamento no Distrito ou Comando Naval
da área onde residir;
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III -'- apresentar-se, quando no estrangeiro, ao Agente Consular
do Brasil no país onde se encontra, logo que tiver conhecimento da decretação de Mobilização, por motivo de guerra;
IV - informar ao Distrito ou Comando Naval da área onde residir qualquer ausência igualou superior a um (1) ano, por motivo de
viagem ao exterior, bem como a duração provável da ausência; e
V - respeitar, quando convocado para o Serviço Ativo, as Leis
e Regulamentos Militares.
Art. 30. O integrante da Reserva da Marinha na situação «em disponibilidade», além dos deveres do artigo anterior, tem ainda a obrigação de:
I - quando convocado, ou para fim de Exercício Anual de
Apresentação da Reserva, apresentar-se, na data que for fixada, ao Navio, Força ou Estabelecimento da Marinha para o qual haja sido designado na ocasião em que foi desincorporado ou em que participou de
idêntico Exercício anterior;
11 - comunicar ao Distrito ou Comando Naval da área onde residir fi conclusão de qualquer curso técnico .ou científico, apresentando
comprovante legal; e
111 - informar ao Distrito ou Comando Naval da área onde residir qualquer mudança de endereço ou alteração de dados pessoais.
Art. 31. Os integrantes da Reserva da Marinha, no exercício de
quaisquer atividades civis, sejam comerciais, industriais, políticopartidárias ou com propósitos lucrativos, são proibidos de citação de
seus postos ou graduações para quaisquer fins.
Parágrafo único. Os integrantes da Reserva da Marinha, quando
convocados para o Serviço Ativo, ficam proibidos de tratar de interesses de organizações ou empresas privadas junto a Organizações Militares ou repartições públicas civis.
TÍTULO V
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 32. As promoções de Oficiais decorrentes da aplicação deste
Regulamento, serão efetuadas:
I - mediante ato do Presidente da República, quando se tratar
de Oficial-General e de Oficial Superior; e
11 - mediante ato do Ministro da Marinha, nos demais casos.
Art. 33. As nomeações de Oficiais decorrentes da aplicação deste
Regulamento, serão efetuadas:
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I - mediante ato
de Oficial-General;
H - mediante ato
sidente da República, no
IH - mediante ato
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do Presidente da República, quando se tratar
do Ministro da Marinha, autorizado pelo Precaso de Oficial Superior; e
do Ministro da Marinha, nos demais casos.

Art. 34. O Exercício de Apresentação da Reserva da Marinha será realizado anualmente, conforme legislação específica.
Parágrafo único. Quando a realização do Exercício de Apresentação da Reserva não se estender por mais de um (1) dia, não será paga
aos participantes qualquer compensação financeira.
Art. 35. A Convocação mencionada no artigo 23 - item II deste
Regulamento deverá ser publicada no Diário Oficial da União, em forma de edital, com antecedência minima de trinta (301 ou noventa (90)
dias, respectivamente, para integrante da Reserva na situação «em d isporiibi lídade» ou não.
§ I? N a publicação será especificada a finalidade, a data e o local
de apresentação e, sempre que possível, o prazo de convocação.
§ 2? Além da publicação mencionada no § I?, O integrante da Reserva da Marinha poderá ser informado diretamente por qualquer meio
julgado conveniente pela Administração Naval.
Art. 36. O integrante da Reserva da Marinha só poderá ser incluído no Serviço Ativo após ser considerado apto em inspeção de saúde que comprove sua higidez física e mental.
§ I? A desconvocação do Serviço Ativo efetivar-se-á somente
após inspeção de saúde que comprove a h igidez física e mental do integrante da Reserva da Marinha.
§ 2? No caso específico do Oficial designado para realização do
Estágio Prático do Curso de Reciclagem, a inspeção de saúde será obrigatoriamente realizada até o dia da respectiva dispensa.
Art. 37. O Oficial da Reserva Não Remunerada poderá requerer à
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha transferência para outro Corpo ou Quadro, desde que possua qualificação profissional civil correlata à exigida para o Corpo ou Quadro a que se propõe.
Parágrafo único. O interesse da Administração N aval determinará ou não a transferência requerida, cabendo à Diretoria do Pessoal Militar da Marinha decidir, observando a necessidade de Pessoal em cada
Corpo ou Quadro.
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Art . 38. As Instruções Compl em ent a res qua nto à Convoca çã o,
Reci cl a gem . P r om o çã o e re alizaçã o d os E xer ci d os d e Ap re sentaçã o d a
Res e r v a serão e la b or a d a s p el a Direto ri a do P ess oal M il ita r da M arinha
e encam inhad a s à Diret oria Ger a l do P e ssoal d a Marinha, ouv id os n a
parte q ue lh e s cou be r , o Com a nd o G eral d o Cor po de F u z ilei ros Nava is

ea Di ret oria d e P ort os e Costas.
A rt . 39 . As Instruções C omplement are s q u ant o aos C ursos e Estágios d e Formação e de R ecicl a gem serã o ela bora d a s p ela D ir etoria de
Ens in o da Ma ri n h a , p ropondo à Diret oria G er al do Pes soal da M arinh a
normas e c ur r íc ulos , ouv idos o Comando G eral do Corpo de F u zil eiro s
N a vais e a Diretoria d e Portos e Costas, qu a ndo se t ra t a r, resp ectiva mente , de F uz il eiros N avais e de pessoal ap ro v a d o em curso s dos N ú cl eos d e F orm a çã o d e Ofi cia is d a R eserv a da Ma r in h a , subordinados a o
Centr o d e In s t r u çã o A lmirante B ra z d e Aguiar e a o C entro de Instrução Almira nt e G raça Aran h a e em c ur s os d e Reci cl a gem d os mesmos
Núcleos .
A r t . 40. O p rese nte R egulament o e nt rará em vigo r na d ata d e s u a
publica çã o e os requisitos p ara a prim ei r a promoção o u nomea çã o a o
Ofic ialato n ão a bra nge r ã o os qu e j á se enco nt ram na R es erv a ou em Sit uação E s p ec ial h á mais d e d oi s (2) a nos .

P ará gr afo únic o . A fim de estabel ecer a estr utura inic ia l do Corpo d e Ofici ai s da Reserva da Marinh a , o p es soal d a Rese r va ou em Sit u açã o Es p ecial h á mais de dois (2) anos se r á p ro movido ou nomeado
aos div erso s p ostos do Oficialato a critério ou p or p roposta do Ministro
da Marinh a, após parecer da Comissão d e Promoções de Oficiais.
Art. 41 . O Min istro da Marinha baix ará In str u çõe s C om p1ement a res a este Regul a mento .
A r t . 42. Os casos omis s os n es t e Regul a m ento se rão s u bmet id os à
aprec ia çã o do Diret or-G er al do P es s oal d a M a r inh a , Qu e e m it ir á parecer con cl u s ivo par a d ecis ão do M inistro da M arinha . v ia E stado-Maior
d a Armad a .

Bra síl ia , 26 de ja ne iro d e 1984.
NIaximiano Edua r do d a Silva Fonseca
Min is tro d a Marinha
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SIGLAS
CAFRM

CDI
CIABA
CIAGA
CORM
CPA
CPCFN
CPO
CPRM
EFORM
LRM
LSM
NuFORM

QAFO
QAFP
QC
RM·
RNR
RRm
SAM
SMI

Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha
Certificado de Dispensa de Incorporação
Centro de Instrução Almirante Braz: de Aguiar
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha
Corpo de Praças da Armada
Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais
Comissão de Promoções de Oficiais
Corpo de Praças da Reserva da Marinha
Escola de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha
Lei de Remuneração dos Militares
Lei do Serviço Militar
Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
Quadro Auxiliar Feminino de Praças
Quadros Complementares
Reserva da Marinha
Reserva Não Remunerada
Reserva Remunerada
Serviço Ativo da Marinha
Serviço Militar Inicial

DECRETO N? 89.369, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lbe
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 Tocantínia, no Estado
de Goiás, o imóvel denominado «Loteamento Serra do Lajeado - lote
n? 134), com a área de 728,7437ha (setecentos e vinte e oito hectares,
setenta e quatro ares e trinta e sete centiares}, situado naquele Município, com o seguinte perímetro: partindo do marco 92-A, cravado na
confrontação com os lotes 111 e 112 do mesmo loteamento, segue confrontando com o lote 112, com os seguintes azimutes e distâncias:
63°10'53" e 447,94m; 58°54'44" e 7l0,29m; 108°44'38" e 198,85m, até o
marco 95-B, cravado à margem direita da Rodovia GO-370, sentido
'I'ocantínia-Meira Matos, passando pelos marcos 97-A e 96-A; daí, segue
atravessando a Rodovia GO-370, confrontando ainda com o lote 112,
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com o azimute de 109°05'34" e distância de GOm, até o marco 110, cravado na outra margem da Rodovia GO-37ü, e na confrontação com o lote
114; daí, segue confrontando com o lote. 114, com os seguintes azimutes
e distâncias: 108"36'13" e 594,79m; 108"40'20" e 432,36m, até o marco
108, cravado na confrontação com o lote 115, passando pelo marco 109;
daí, segue confrontando com o lote 115, com o azimute de 147"48'33" e
distância de 397,O?m, até o marco 107, cravado à margem esquerda de
um córrego sem denominação; daí, segue o córrego sem denominação
acima, confrontando com o lote 115, numa extensão de 192,91m, até o
marco 106, cravado à sua margem direita; daí, segue confrontando com
o lote 115, com o azimute de 149"31 '36" e distância de 242,32m, até o
marco 20, cravado na confrontação com o lote 125; daí, segue confrontando com o lote 125, com o azimute de 163"59'53" e distância de
99,96m, até o marco 123, cravado à margem esquerda de uma estrada'
vicinal, sentido Meira Matos, na confrontação com o lote 126; daí, segue confrontando com o lote 126, com o azimute de 164"23'31" e distância de 336, 65m, até o marco 126, cravado na confrontação com o lote
127; daí, segue confrontando com o lote 127, com o azimute de
164°28'47" e distância de 214,29m, até o marco 05, cravado na confrontação com o lote 128; daí, segue confrontando com o lote 128, com o az imute de 164"03'24" e distância de 629,57m, até o marco 101, cravado na
confrontação com o lote 129; daí, segue confrontando com o lote 129,
com o azimute de 163"00'07" e distância de 461,43m, até o marco 104-A;
daí, segue confrontando ainda, com o lote 129, com o azimute de
208"54'50" e distância de 34m, até o ponto D-74, situado margem esquerda do Rio Negro e na confrontação com o loteamento São Silvestre
- 7~ Etapa; daí, segue Rio Negro acima, confrontando com o loteamento São Silvestre - 7:1 Etapa, numa extensão de 3.457,09m, até o marco
92-B, cravado à sua margem esquerda e na confrontação com o lote 109;
daí, segue confrontando com o lote 109, com os seguintes azimutes e
distâncias: 320"48'23" e 93,13m; 328"39'10" e 363,21m; 300"14'47" e
184,41m, até o marco 99-B, cravado à margem esquerda de uma estrada
municipal, sentido Meira Matos-Tocantínia e passando pelos marcos
95-B e 97-B; daí, segue margeando a referida estrada, sentido Tocantínia, e confrontando com o lote 109, numa extensão de 990,95m, até
o marco 85, cravado à sua margem direita, na confrontação com os lotes 108-A, 107 e 110; daí, segue confrontando com o lote 110, com os seguintes azimutes e distâncias: 69"22'05" e 25m; 16"25'50" e 531,02m;
61 "52'11" e 291,07m, até o marco 87-A, cravado na confrontação com o
lote 111, passando pelos marcos 89 e 88-D; daí, segue confrontando com
o lote 111, com os seguintes azimutes e distâncias: 61°41 '27" e 476,52m;
340"08'05" e 1.526,66m, até o marco 92-A, inicial da descrição deste
perímetro, passando pelo marco 93-A.
à

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado, em maior porção, em nome da União Federal, no Registro de
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Imóveis da Comarca de Miracema do Norte, Estado de Goiás, no livro
2-E, fls. 133, matricula 1.278, sob o n? R-l-1.278.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à expansão do Povoado
de Meira Matos, no Município de Tocant.ínia, no Estado de Goiás.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, 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, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN CRA, do
titulo 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.
Brasília, 7 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturíní
DECRETO N? 89.370, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada a Rádio Difusora de Joinville
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
80.915/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Rádio Difusora de Joinville Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n? 527, de 7 de outubro de 1940, e publicada no Diário
Oficial da União de 8 subseqüente, para explorar, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.

182

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, S de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da Repúbl ica.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.371, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Fundação São Vicente de Paula, para, explorar serviço de radiodifusão
sonora
onda média, na cidade de Araucária, Estado do Paraná.

em

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de 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? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
71.687/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n" 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por lO (dez] anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Fundação São Vicente de Paula, outorgada através da
Portaria n ? 407, de 5 de maio de 1950, para explorar, na cidade de
Araucária, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.

AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.372, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades relacionadas em
anexo para explorarem eervíçoe de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuiçães 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?, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me n?s
71.700/83, 173.621/83, 173.662/83, 71.679/83, 100.824/83, 173.925/83,
71.762/83, 122.882/83 e 122.877/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 Idez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo; junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 638, de 22 de outubro de
1956
Entidade: Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda.
Cidade: Paranavaí
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 31-B, de 28 de janeiro de
1963
Entidade: Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda.
Cidade: Fernand ópolís
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 179, de 5 de março de
1958
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Entidade: Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda.
Cidade: Altinópolis
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 745, de 6 de setembro de
1955
Entidade: Rádio Paiquerê Ltda.
Cidade: Londrina
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 885, de 21 de outubro de
1955
Entidade: Rádio Difusora de Jataí Ltda.
Cidade: Jataí
Unidade da Federação: Goiás
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 1.025, de 7 de dezembro
de 1945
Entidade: Rádio Emissora Vanguarda Ltda.
Cidade: Sorocaba
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 376, de 26 de abril de 1950
Entidade: Rádio Emissora Atalaia Ltda.
Cidade: Guarapuava
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 398, de 30 de maio de 1961
Entidade: Emissoras Sul Brasileiras Ltda.
Cidade: Panambi
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 608, de 4 de julho de 1955
Entidade: Sociedade Rádio Palmeira Ltda.
Cidade: Palmeira das Missões
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 8 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.373, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara de utilidade pública a instituiçeo que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercrcro do cargo
de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, nos termos do artigo I?
da Lei n:' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Mosteiro da Santa Cruz, com sede na Rua Professor Coelho e Souza,
95, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
AURELIANO CHAVES
Ibrabim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.374, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de distribuiçãO da LIGHT Serviços de Eletricidade S.A .. no Estado do
Rio de Janeiro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo
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:' 746.493/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 10,00m (dez metros) a 30,00m (trinta metros) de largura, tendo como eixo o trecho de linha de distribuição Grama, em 25/34,5kV, a
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s er esta belecido e nt re as s ubestações dos sistemas de d is t ri buiçã o de
Rio Claro e d e Lídice, desde a e staca Pll + 9m, próximo à rodovia RJ 155, até a estaca MV 69, p róxim o à ferrovia Rio C laro - L íd ic e, da Re de Ferro viária F ederal S .A ., no Município de R io Claro, E stado do R io
de Janeiro , cuj os proj eto e Plant a s de Situação n ?s 3.81 4, fo lhas I a 7, e
3.8 16 fo r a m aprovados por ato do D iretor da D iv is ã o de Concessão de
Ág ua s e Eletricidade, do Dep artam ent o N acionai de Águ a s e Energia
Elétrica, no Process o MME n :' 746.493/83.
Art. 2? Fica autorizada a LI G HT - Serviços de E letricid a de
S.A ., a prom ov er a constituição de servidão admi nistrati va nas ref eridas á r ea s de terra, na forma da legi sl a çã o vigente, on de t al se fizer ne ces s ário , para a passagem da linha de di st ribuição de que tra t a o artigo
ant erior.

Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da con stit uição de se rvidão adm inistrativ a necessária em favor da LIGHT - Serviços de E le tric idade S .A. , para o fim in di cad o, a q ua l com preende O dir eit o atribuído à empresa co nce ss ionária de praticar todos os atos de construçã o, operação e m a n utençã o do m encionado trecho de linha de distribuição e de linh as t elegráficas ou te le fôn icas auxiliares, bem como suas
po s sív eis alteraçõe s ou reconstruç ões. se ndo-lhe as segur ado. ainda , o
acesso à área da se rv idão através de prédio serv iente, desde que não
haja outra via praticáv el.
Parágra fo único . Os propr iet ários das áreas de te rra atingidas pelo ônus lim it arão o us o e gozo da s mesmas ao qu e for compatível com a
ex ist ên cia da serv idão, abs tendo-s e, em conseqüência, da prática, dentro das mesm as , de quaisquer atos que a em baracem ou lhe causem d anos, incluídos ent re eles os de erguer construções ou fazer plantações
d e ele v a d o port e .
Art. 4? A LIG HT - Serviços de Eletricid ade S .A . poderá p romo ve r, em Juízo , as me didas necess árias à constituição da serv idão adm ini strativa. de c aráter urgente, util izando o processo judicial e stabelecid o no Decreto-lei n ? 3.365, de 21 de junho de 1941, com a s modificações
in troduzidas p ela Le i n ? 2.786, de 21 de m aio de 1956.
Art . 5? E s t e d ecret o entrará em vig or n a data de s ua publicação,
revogadas as disposiçõe s em contrário . .
Brasflia , 8 de fev ereiro de 1984; 163? da Inde pendênc ia e 96? da
Re pública .
AURE LIANO CHAVES

Cesa r Cals
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DECRETO N:' 89.375, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara de utilidade pública a ínetítuicão que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, nos termos do artigo I?
da Lei nó' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do Regulamento aprovado pelo Decreto nó' 50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Pontas - APAE,
com sede na Rua Barão da Boa Esperança, 420, na cidade de Três Pontas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n:' 64.348/74).
Art. 2:) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.376, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1984
Altera o Regimento de Custas do Tribunal Marítimo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item. III, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os parágrafos I? e 2? do artigo I?, os subtítulos das Tabelas I e lI, o n:' 2 e a 1:' observação da Tabela lI, do Regimento de Custas do Tribunal Marítimo, aprovado pelo Decreto n:' 67.259, de 23 de setembro de 1970, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. I?
.
§ 1~) As custas serão calculadas percentualmente, sobre o
maior valor de referência que estiver vigorando no país, à data
em que forem exigíveis.
§ 2? Quando houver alteração do valor de referência, a
aplicação do novo índice dar-se-á sessenta (60) dias após a data
de sua entrada em vigor».
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«Tabela I
Atos vigente:

Taxa percentual sobre o maior valor de referência

• • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1)

«Tabela II
............................................................. »

Atos - Taxa percentual sobre o maior valor de referência vigente:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . »,

«2 - Registro de hipoteca, alienação fiduciária, anticrese,
crédito privilegiado e outros ônus.
a) até 200 vezes o maior valor de referência. . . . . . . . .
50%
b) por Cr$ 1.000,00 ou fração excedente
0,1 %"

«Observações
1 ~) Não serão devidas custas além de 40 e 20 vezes o maior
valor de referência vigente, respectivamente, nos casos dos números 1 e 2 desta tabela. No caso do número 1 serão abandonadas, no cálculo, as frações de tonelagem.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor quinze (15) dias após a sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Maximiano Fonseca

DECRETO N? 89.377, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado Luto Oficial em todo o país, por três
dias, a contar desta data, pelo falecimento de sua Excelência o Senhor
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Yuri Vladimirovich Andropov, Presidente do Presidium do Soviete Supremo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Brasília, 10 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 89.378, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1984
Outorga à Companhia Pereneense de
Energia - COPEL concessão para produção de energia elétrica através de usinas.
hidrelétricas em operação no Estado do
Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, 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'' 703.143/80,
DECRETA:
Art. I? E outorgada à Companhia Paranaense de Energia COPEL concessão para produção de energia elétrica através das usinas
hidrelétricas, em operação no Estado do Paraná: a) São Joaquim, no
rio Capivari, Município de J aguariaíva; b) Caratuva, no rio Caratuva,
Municípios de Irati e Imbituva; e c) Rio dos Patos, no rio dos Patos,
Municipio de Prudentópolis.
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.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.379, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1984
Cria empregos na Tabela Permanente
da Escola Técnica Federal do Piauí, 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, e o
que consta do Processo DASP n? 22.940, de 1983,
DECRETA:

Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo I deste decreto, nas
Categorias' Funcionais de Datilógrafo, do Grupo-Serviços Auxiliares,
código: LT-SA-800, e Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior, código LT-NS-900, da Tabela Permanente da Escola
Técnica Federal do Piauí, os empregos a serem preenchidos mediante a
admissão de candidatos habilitados em concurso público, observada a
legislação específica.
Art. 2? O cargo relacionado no Anexo II fica suprimido para o
fim de compensar as despesas.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Técnica Federal
do Piauí.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor .na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

-11

I I

N~' de empregos incluídos no novo
Plano, a serem providos

s

~
~

0<;'
O
~

•o

c,
000000

000
~~~

oo-

e,

Classe

;»",00

o.
o

•

ÕÕÕ

"3o

5'

~~~

ccc
o:õ.õ.

O

<0<00

o

>tdCn

~

O

ti

'"n
'"O
~

~

Q

'-o"
C

O

in

''""

<
Õ
O

00

>-ô

»
to

t'J
r"ao »
C
»
ss»
'0

o o o
o o o

•

~

'" " ::ot'J""

..., t'
.co :;

c,
~
'
"
;:::
'..." '" »
Z
t:':I
00

~

""'"
'"
"'"
~

1"::.
~

o

c,

~I-

<:n c»

'"

~

so

...ao

~

N? de fixos previstos na lotação
N~

de cargos transpostos ou trans-

formados para o Quadro Permanente
N:' de empregos transpostos, trensformados ou criados na Tabela Per-

manente

....

~

O
<o

O

Õ

O

t'J

Z

>-ô

t'J

o
I

t:':I
in

r-

()

>-ô

O

in

t<

»

»

00

>-3

O

'"

o

~

•O~'"
«> 'O
~
ro tp o

"" .

rO

>-ô

»

...,'" D»,

"'0>0
cc
'U

.:,
'"

O

"

»
":I

»
z

t:':I

6
~

'"
t:J

~'"

r-

t:J

'"'"
p;

O>

O

>ti

:;

"'"E
n

N~> de cargos transformados para o
Quadro Permanente (clientela secundar-ia geral)

c::
H

de empregos permanentes trans-

formados para a Tabela Permanente (clientela secundária geral)

I1 I I I

N~'

~I- co
oi>.

()

Z

o

();I

tl""tI
'" '"

.
I II I I

I [I I I

I II I I

N~'

N." de vagas ex.istentes

I II I I

N:' de excedentes à lotação

I II I I

161

de vagos previstos na lotação

OALLIl83:X3: 1:I3:GOd 00 SO.LV

~ I~

I I

N~ de empregos incluídos no novo
Plano, a serem providos

s
~

~

,q'
O

~

'0

wWw
www
~~N

oo.

•

"õ' s" s"

""o

[[[

'"

~b:lw

~

o

"O
tj

m

"
~

~

~

m
oi>.

Classe

Q
C

..,

C

, '"
z'"

(JJ"

<Dl"

~

I I

wlw

~

<O
00
oi>.

1:1

N? de fixos previstos na lotação

::>
N:' de cargos transpostos ou trensformados para o Quadro Permanento

00

>-3

:>-

tJj
i:'j

t-

:>'U

i:'j

::o

a:

:>Z

i:'j

Z
>-3

s::

I:'J

o
I

I:'J

rn

o

O

r-

;l>

>-3

"-tj

m m
~oo

.

t-<
O

c:
:>-.

"'".
0>0

>-3

<0'0
~

"m ,:,,,

'"
".

.:,

N~' de empregos transpostos, trensformados ou criados na Tabela Per-

i:'j

(JJ

m

I I

I1

I

"
°6'"

"

"

t-<"

<O
>-3"
.'"

e,
~

oZ
0_
<

'"

r-

"

-o

~

O

I I

I1

I

N~>

:>-

O

'Z"

o

n
tJ

O

00

c::

m
~
o

de cargos transformados para o

;l>

"1:1

m

'U
~

O>

s::

5:

manente
N~'

I I

I1

I

H

E

Quadro Permanente (clientela secundária geral}

I

I I

~I~

"
to

m

O

Co

o

3
3'

~

o"

0:>õ ..,::::
0-

00
<O

•o

~!P.~
o o o
o o o

1"'1".1'"

~

o

"m
m
m

C

~

~,

"'Õ"
."

c,

""''''

I I

I1

I

11 1I

I I

I1

I

de empregos permanentes trans-

formados para a Tabela Permanente (clientela secundária geral)

N~

de vagas existentes

N:' de vagos previstos na lotação

N? de excedentes

a lotação

üAI.LfloaX3: lIaGOd oa SO.LV

361

193

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ANEXO II
Relação de cargos do Quadro Permanente da Escola Técnica Federal do Piauí
suprimidos a partir da publicação deste decreto

N~'

de Cargos

01

Denominação

Código

Nutricionista

NS-9ü5.B ref. 11

DECRETO N? 89.380, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1984
Cria empregos na Tabela Permanente
da Escola Técnica Federal do Amazonas, 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 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo DASP n? 22.958, de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Ficam criados, na forma do Anexo I deste decreto, na Categoria Funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, do
Grupo Outras Atividades de Nivel Médio, código: LT-NM-1000, da Tabela Permanente da Escola Técnica Federal do Amazonas, os empregos
a serem preenchidos mediante a admissão de candidatos habilitados em
concurso público, observada a legislação específica.
.
Art. 2? Os empregos relacionados no Anexo II ficam suprimidos
para o fim de compensar as despesas.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola técnica Federal
do Amazonas.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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ANEXO II
Relação de empregos da Tabela Permanente da Escola Técnica Federal
do Amazonas suprimidos a partir da publicação deste decreto

N? de Empregos

1
1

Denominação

Código

Agente de Portaria
Agente de Portaria

LT-TP-1202.B
LT-TP-1202.A

DECRETO N? 89.381, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municipios do Rio de Janeiro, Niterói e Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro; Salvador, Estado da Bahia; Recife.
lpoiuce. Jaboatiio e Paulista. Estado de
Pernambuco e de Fortaleza, Estado do
Ceará.

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. 10

Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1. Bienvenido Muíno Ferreiro, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 1/216 do terreno de marinha e acrescidos,
situado na Rua Marquês de Pombal n? 171, correspondente à
sobreloja n? 204, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Pazenda, sob o n:'
0768-26.992, de 1983;
2. Herman Caamano Rodriguez e sua mulher Irma Jeldes
Mondaca, ambos de nacionalidade çhilena, da fração ideal de
1/300 do terreno de marinha e acrescidos, situado na Rua Barão
do Amazonas n ? 2, correspondente ao apartamento n'' 1.303 do
Bloco 01, com direito a 1 (uma) vaga na garagem, Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-47.742, de 1982;
3. Samuele Schinazi, de nacionalidade italiana, das Irações ideais de 0,00899, de 0,00408 e de 0,00526 do terreno de ma-
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rinha, situado na Estrada do Contorno n:' 2.629, correspondentes, respectivamente, ao apartamento A-G do 2? pavimento, denominado «Deck Bl anc», do « Yacht Flat 11» a 1 (uma) vaga para
automóvel no subsolo do «Yacht Flat II» e a 1 (uma) vaga para
barco, n:' 45, Praia Grande, Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-36.781, de 1983;
4. Domenico Mauro, de nacionalidade italiana, de 2 (duas)
frações ideais de 0,00899, de 2 (duas) frações ideais de 0,00408 e
de 2 (duas) frações ideais de 0,00526 do terreno de marinha, situado na Estrada do Contorno n? 2.629, correspondentes, respectivamente, aos apartamentos A-? e A-8 do 3? pavimento, denominado «Deck Bl anc», do «Yacht Flat H», a 2 (duas) vagas para automóvel no subsolo do «Yacht Flat H» e a 2 (duas) vagas
para guarda de barcos, n?s 47 e 48, Praia Grande, Município de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768-36.780, de
1983;
5.
Ivan Gilberto Alvarado Otarola e sua mulher Margorie
Jeanette Braz Rocha, ambos de nacionalidade chilena, da fração
ideal de 35.238/1.000.000 do terreno de marinha e acrescidos, designado por Quadra N -2 e 01 do Loteamento Farol de Itapuã,
Condomínio Lugarejo, correspondente ao apartamento n:' 04 do
Bloco «B», Município de Salvador, Estado da Bahia, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 058004.409, de 1981;
6. Felix Paul Maurice Alexandre, de nacionalidade francesa, da fração ideal de 0,00161812 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua da União n? 121, correspondente à garagem n:' 117-A, Município de Recife, Estado de Pernambuco,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n? 0480-04.703, de 1983;
7. Doris Louise Penkert,
de nacionalidade norteamericana, do terreno de marinha, designado por Lote n? 7 da
Quadra B-7 do Loteamento Enseada de Serrambi, situado na
Praia de Cacimbas, Município de Ipojuca, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n? 0480-02.699, de 1983;
8. Franco Barbarini, de nacionalidade italiana, da fração
ideal de 1/12 do terreno de acrescidos de marinha, designado
por Lote n? 12, situado na Avenida Beira-Mar, Praia da Piedade, Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 048003.827, de 1983;
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9. Pablo Barrio Provencio, de nacionalidade espanhola,
das frações ideais de 7,934% e de 0,387% do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida Presidente Kennedy fi?
2.580, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n? 901
e à vaga n:' 8 de garagem, Praia do Meireles, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n:' 0380-10.822, de 1983.
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1. Maria Nieves Vasquez Suarez, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 1/72 do terreno de marinha, situado na
Avenida Rui Barbosa n:' 16, correspondente ao apartamento n?
1.602, com direito a 2 (duas) vagas na garagem, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-29.161, de 1982;
2. Benício Cerv íüo Duran e sua mulher Amélia Rozas Camina, ambos de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 1/2
do terreno nacional interior, situado na Rua Jacuípe n:' 38, correspondente ao I? andar, Município de Salvador, Estado da Bahia, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n? 0585-00246, de 1967;
3. Georg Hutzler, de nacionalidade alemã, do terreno de
acrescidos de marinha, situado na Avenida José Cláudio de Oliveira n:' 300, Loteamento São Pedro, Praia de Pau Amarelo,
Município de Paulista, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 048008.193, de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.382, DE 15 DE FEYEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades relacionadas em
anexo para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I. combinado com o artigo 8?, item XV.
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letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos MC n?s 51.117/83, 71.686/83, 174.033/83, 51.261/83, 51.147/83,
81.068/83, 174.426/83, 71.888/83, 174.427/83, 122.881/83,

DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 037, de 13 de janeiro de
1947
Entidade: Rádio Sociedade Caratinga Ltda.
Cidade: Caratinga
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MJNI n ? 377-B, de 20 de agosto de
1962
Entidade: Rádio Atalaia de Londrina Ltda.
Cidade: Londrina
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 479, de 14 de maio de
1946
Entidade: Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda.
Cidade: Lucélia
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 324, de 11 de abril de
1950
Entidade: Rádio Sociedade de Manhuacu Ltda.
Cidade: Manhuaçu
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 468, de 24 de julho de
1958
Entidade: Rádio Cultura de Uberlândia Ltda.
Cidade: Uberlândia
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 652, de 26 de setembro
de 1947
Entidade: Rádio Jaraguá Ltda.
Cidade: Jaraguá do Sul
Unidade da Federação: Santa Catarina
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.052, de 12 de novembro
de 1954
Entidade: Rádio Emissoras do Litoral Paulista Ltda.
Cidade: Caraguatatuba
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 364, de 05 de abril de
1955
Entidade: Rádio Continental de Curitiba Ltda.
Cidade: Piraquara
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.004, de 21 de novembro
de 1946
Entidade: Sociedade Rádio Clube de Garça Ltda., atualmente denominada Rádio Centro Oeste Paulista Ltda.
Cidade: Garça
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 399, de 30 de maio de
1961
Entidade: Emissoras Sul Brasileiras Ltda.
Cidade: Horizontina
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n ?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETON? 89.383, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Secretariado Executivo da Associação
Latino-Americana, em Recife, Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o art.i-
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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 Federal de Educação n? 624/83, conforme consta dos Processos n?s
2895/79-CFE, e 23001.000597/83-3 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Secretariado
Executivo, a ser ministrado pela Associação Latino-Americana de Educação, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÁOFIGUEIREDO

Estherde Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.384, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação e Ciências Humanas Professor
Laerte de Carvalho.

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? 611/83, conforme consta dos Processos nf s
1.495/80-CFE, e 23001.000607/83-9 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação Supervisão Escolar, do curso de Pedagogia, ministrado pela Faculdade de Educação e Ciências Humanas Professor Laerte de Carvalho, mantida pelo
Centro de Estudos Unificados Bandeirante, 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, 15 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÁO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.385, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o funcionamento da habilita"
cão Administração Escolar a ser ministrada
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bragança Paulista - 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:' 588/83, conforme consta dos Processos n?s
1976/80 CFE e 23001.000606/83-2 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação Administração Escolar, do curso de Pedagogia, ministrado pela Faculdade Bandeirante de Filosofia, Ciências e Letras de Bragança Paulista, mantida
pela Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana, com
sede na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.386, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de tiebitlteções do curso de Letras da Fundação Edu'
cacional do Vale do Jecuí, 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? 587/83, conforme consta dos Processos n?s
2318/80-CFE, e 23001.000002/84-8 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações plenas, do curso de Letras, em Português, em Português-Inglês e em
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Portugu ês- Fr ancês com a s re s pectiv as Lit eraturas, ministrado pela F ã·
cul da de de F ilosofi a , Ciências e Letras d e C ach oe ir a d o Sul , ma ntid a
pela Fundação E duc aciona l do Vale d o J a cu í, com s ede na cid ade d e
Cach oe ira do S ul, Es tado do R io Gra nd e d o S ul.
Art . 2? E ste d ec reto e ntrará em vigor na data de s ua p ublicação ,
rev ogadas a s dis p os ições em contrári o.
Br a s ili a , 15 d e fe ve re iro d e 1984; IG3? d a Ind epen d ên ci a e 9G? d a
Repúblic a .
J O ÃO FIGUEIREDO

E st h er de Fi gueire do Ferraz

DECRETO N ? 89.387, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1984
A utoriza o funciona mento da ha bil it ação Edu'cacão Mora] e Cí vica, d o c urso de
Es tudos Soc iais da Faculdad e de Filosofia.
Ciê ncias e Letras Dom Bosco, no Estado do
Rio Grand e do Su l.

O P R ESIDENTE D A R EP ÚBLIC A , u s ando das atrib uiçõe s que
lh e confere o art igo 81, it em lI I , da Const ituiçã o, d e acor d o co m o artigo 47 da Le i n ? 5.540, de 28 de no vem br o de 1968, a lter a d o pelo Dec retolei n ? 842, d e 9 d e s et em b ro d e 1969, e t end o em v is t a o P a r ecer do
C o nse lh o F e d eral d e E duc ação n ? 607/ 83, co nfo r m e consta d os Process os n ?s 2.838/80 e 30/ 83-C F E, e 23001.000G05/ 83-G d o M in is t ério da
Educ a çã o e C ul t ur a ,
D E CR E T A :
Ar t . I ? Fica a utorizad o o funci onam ento da habilita ção Educação
Mora l e Cív ica , licen ci atur a pl ena, do curso de E studos Sociais, min is tra d o pela Facu ldade de Filosofia , C iências e Letra s Dom Bo s co, m a n ti da p elo In s titut o E ducacional Dom Bosco , co m sed e na cidade d e
S anta Rosa , Estad o do R io Grande do S ul.
Art. 2? E ste d ecreto e ntra rá em vi gor na da ta de s ua pu bli caçã o.
rev ogad as a s di sp osições em co ntrário .
B r a sília , 15 d e fe ver eiro d e 1984 ; 163? da In d ep en d ên c ia e 96? da
R ep ú bl ic a .
JO ÃO F IGUElHE DO

E sth er de Figu eire do Ferr az
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DECRETO N? 89.388, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1984
Altera os Estatutos da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRATER, aprovados pelo Decreto n.O 75.373, de 14 de fevereiro de 1975, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os dispositivos adiante indicados dos Estatutos da
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural
lEMBRATER), aprovados pelo Decreto n? 75.373, de 14 de fevereiro de
1975, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6?

In - adequação das normas de admissão de pessoal, metodologia de trabalho e de avaliação aos critérios estabelecidos
pela EMBRATER;
Art. 13.
Parágrafo unico. A escolha dos dirigentes de que trata este artigo deverá recair em técnicos de nível universitário, de
comprovada experiência administrativà e notórios conhecimentos das atividades de assistência técnica e extensão rural, pelo
prazo mínimo de cinco anos.
Art. 21.
§ I? Enquanto no exercício do cargo, aos membros da Diretoria da EMBRATER são estendidos os deveres e direitos
inerentes ao regime jurídico de que trata este artigo.
§ 2? A admissão de servidores para os cargos de provimento efetivo, constantes do Plano de Cargos e Salários da
EMBRATER, far-sa-á mediante processo seletivo público de
provas, de provas e títulos ou somente de títulos, neste último caso para profissionais de ciências agrárias, de nível superior, com
experiência mínima de cinco anos em trabalhos de campo, dispensadas essas exigências quando se tratar da admissão de trabalhadores braçais.
§ 3? Os servidores da EMBRATER serão avaliados periodicamente, mediante critérios seletivos aprovados pela Diretor ia.»
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Ficam revogados o artigo 7? dos Estatutos da
EMBRATER, na redação dada pelo Decreto n? 80.803, de 23 de novembro de 1977, e demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile

DECRETO N? 89.389, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1984
Altera os Decretos nre 77.701, de 31 de
maio de 1976, 78.541, de 6 de outubro de
1976, 87.279, de 14 de junho de 1982, e 87.959,
de 21 de dezembro de 1982, que dispõem sobre a comnoeíçeo das Categorias Direção
Superior e Assessoramento Superior, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, e das Categorias Direção Intermediária
e Assistência Intermediária do GrupoDireção e Assistência Intermediárias. do
Ministério da Previdência e Assistência Social, 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 5? do Decreto n? 86.863, de 19 de janeiro de 1982,
DECRETA:
Art. I? São criadas, na forma do Anexo I deste decreto, funções
de confiança das Categorias Direção Superior, código LT-DAS-101, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-100, da
Tabela Permanente do Ministério da Previdência e Assistência Social,
de que trata o Decreto n? 77.701, de 31 de maio de 1976.
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos próprios do Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
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DECRETO N? 89.390, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1984
Concede eutorizeçso ao navio de pesquisa «Gyre", de bandeira norte-americana,
para realizar em águas brasileiras os eervíços que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o Decreto n? 63.164, de 26 de agosto de 1968,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização ao navio de pesquisa «Gyre» para, em prosseguimento ao Programa SEQUAL (Seasonal Responses of
the Equatorial Atlantic), realizar trabalhos de pesquisa científica em
águas brasileiras, abrangendo a região nordeste do mar territorial brasileiro.
Art. 2? A autorização de que trata este decreto compreende observações oceanográficas e meteorológicas no Atlântico Equatorial, devendo subordinar-se aos requisitos previstos no artigo 8? do Decreto n?
63.164, de 26 de Agosto de 1968.
Art. 3? A autoriz ação a que se refere este decreto terá validade
durante os meses de setembro, outubro e novembro de 1984.
Parágrafo único. A data de início dos trabalhos a que se refere este artigo deverá ser previamente estabelecida pelo interessado junto ao
Ministério da Marinha.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Maximiano Fonseca
DECRETO N? 89.391, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União O crédito suplementar no valor de
Cr$ 432.000.000,00 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 5?, item UI: da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União ~
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/Pft. o crédito
suplementar no valor de Cr$ 432.000.000,00 (quatrocentos e trinta e dois
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 11 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, 21 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 89.392, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de. linha de transmissão da Companhia de Eletríciâeâe do Estado da Bahia - COELBA,
no Estado da Bahia.

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:' 700.644/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 40,00m (quarenta metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 230kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a usina
Pedra do Cavalo e a subestação Tomba, nos Municípios de Governador
Mangabeira e Feira de Santana, Estado da Bahia, cujos projeto e Planta de Situação s/n? 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? 700.644/83.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia - COELBA a promover a constituição de servidão adminis-
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trativa 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 - COE LBA, 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 de Eletricidade do Estado da Bahia COE LBA 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, 21 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.393, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1984
Cassa a concessão outorgada à Rádio
Tapajós de Pitanga Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pitanga, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 81, item XV,
letra a, da Const ituição, 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
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Decreto-Lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n? 72.616/80,
DECRETA:
Art. I? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
85.992, de 11 de maio de 1981, publicado no Diário Oficial da União do
dia 13 subseqüente, à Rádio Tapajós de Pitanga Ltda., para estabelecer, na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, uma estação de radiodifusão sonora em onda média, de acordo com o artigo 64, letra f, do mencionado Código Brasileiro de Telecomunicações, alterado pelo Decretolei 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, 21 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.394, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1984
Aprova o Regulamento para o Corpo de
Pessoal Graduado da Aeronáutica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e de conformidade com o
disposto no artigo 7? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980, e no artigo I? da Lei n? 7.130, de 26 de outubro de 1983, decreta:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento para o Corpo do Pessoal
Graduado da Aeronáutica que com este baixa, assinado pelo Ministro
de Estado da Aeronáutica.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados os Decretos n? 68.951, de 19 de julho de 1971, n?
80.096, de 4 de agosto de 1977, n? 87.791, de 11 de novembro de 1982 , n?
88.481, de 4 de julho de 1983, e demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Délio Jardim de Mattos
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REG ULAM E NT O PARA O CORPO DO PE SS O AL
GRADUA DO DA A E RONÀUT ICA
REG / CPG Aer
CAPíTULO I
Co ns t it uição e Organiza ção
Art. I? O Corpo do P es soal Graduado da Aeronáutica (CPGAer)
é constituí do por todas as pra ças da a ti va da Ae roná ut ica , exceto as
praças es peciais.
Art . 2? O CPG Aer é or ga n izado co m os segu in tes quadros :
Quadro d e S uboficia is e Sargen t os (QSS)
Quadro d e T aifei ro s
(QT A)
Qua d ro de Cabos
(QCB)
Quadro de Sold ados
(QS D)
Art. 3? Quadro é o conj unto das pra ça s de uma o u de v á rias graduações.
Parágrafo único . Os quadros podem ser d ivididos em grupamen to s d e quadro com efetivos próprios , nos qua is as praç a s têm posição
hierárquica defin ida.
Art . 4? Os q uad ros e grupamentos de Quadro co mporta m tanta s
especi alidades qua ntas forem necess ári as aos serviço s da Aeronáutica
e têm as gra d uações pre vis ta s no E stat uto dos Militares .
§ I ? Nos q ua dros e grupamentos de quadro, os efetivos são fix a dos por grad uação , em at o do Ministro, observ ados os limite s prev is tos
na lei que di sp õe sobre o efet iv o de pes soal da Ae ron áut ic a e conforme
prev is t o neste Re gul am ento.
§ 2? As especi a lid a d es de cad a quadro ou grup a ment o de quadro
co nstam da T a b ela Numérica d e E sp ecialid a d es (TNE). aprovada p elo
Ministro, por proposta do Estado-Maior da Ae roná ut ica .
§ 3? A T N E é o documento d e controle das especialidades fixadas
para os quadros e grupamentos de Quadro e do número de espec ialistas
necess ários ao s servi ços da Aeronáu tic a .
Art . 5? Especialidade é a d enom inação es p ecí fica d a at iv id a de da
praça desempenhada, n a Ae ronáutica, seg un d o um P adrão de Eficiên·
cia est abelecid o.
Art. 6? Padrã o d e Efici ência d as E spec ialidade s (PEE) ê o documento oficial que caracteri za, por níve is de c onhec imento , as ativi da de s especializadas e o de se mpen ho mínimo a que deve s at is fazer ca da
gr aduado d e d eterm in a d a es pecialidade .
§ 1 ~ Os P E E , rev ist os e atu alizados , periodicamente , são a ba se
dos program as de e nsi no dos curs os das Escolas e Ce ntros de Forma-
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ção e dos concursos, estágios e exames de suficiência para ingresso nos
quadros, mudança de especialidade e promoção.
§ 2? Os PEE são aprovados pelo Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 7? As praças da reserva convocadas para o serviço ativo ou
que venham a prestar serviço em atividade são regidas por legislação
específica.
Parágrafo único. Ressalvados os casos de compulsoriedade previstos na Lei do Serviço Militar e seu Regulamento, o princípio geral
de ingresso e permanência no CPG Aer é o do voluntariado.
CAPÍTULO II

Ingresso nos Quadros e Especialidades
Art. 8? O ingresso no QSS é feito, por grupamento de quadro,
após o término, com aproveitamento, do Curso de Formação de Sargentos ou aprovação em concurso especial estabelecido pelo Ministro da
Aeronáutica; no QTA, mediante aprovação em exame de suficiência; no
QCB, por promoção, após o Curso de Formação de Cabos (CFC) ou
aprovação em exame de suficiência, e no QSD, mediante incorporação
para o serviço militar inicial.
Art. 9? O ingresso em cada quadro ou grupamento de quadro é
feito na graduação inicial respectiva.
Parágrafo único. E vedado o ingresso em quadro, grupamento de
quadro ou especialidade postos em extinção.
Art. 10. Ao ingressar num quadro ou grupamento de quadro, a
praça é classificada numa especialidade prevista na TNE, exceto quanto ao QSD, no qual é, inicialmente, considerada não-especializada.
Art. 11. Os cursos, concursos, estágios e exames de suficiência
para ingresso em quadro ou grupamento de quadro são previstos nos
regulamentos das Escolas e Cursos de Formação, ou em instruções próprias.
Art. 12. A reclassificação em especialidade de quadro ou grupamento de quadro, quando autorizada, processar-se-á sem que acarrete
modificação na escala hierárquica correspondente.
Art. 13. A posição hierárquica inicial, no QSS, é determinada pelo grau final do Curso de Formação. ou do concurso especial estabelecido.
Art. 14. No QTA, a posição hierárquica inicial é determinada pelo
grau final do exame de suficiência.
Parágrafo único. O ingresso no QTA é permitido aos candidatos
militares e civis, satisfeitas as condições exigidas.
Art. 15. O ingresso no QCB ocorre pela promoção do Soldado de
1~ Classe, condicionada ao término, com aproveitamento, do Curso de

212

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Formação de Cabos, ou por aprovação em exame de suficiência, no ca-

so previsto no artigo 37 deste Regulamento.
Art. 16. Os atos de ingresso nos quadros, satisfeitas as dísposíções vigentes, competem:
- ao Diretor de Administração do Pessoal, para os Sargentos não
oriundos de Escola ou Curso de Formação;
- ao Comandante de Escola ou Curso de Formação, para os Sargentos, ao término do curso correspondente;
a Comandante Aéreo Regional, para o QCB;
a Comandante de Unidade Incorporadora, para o QTA e QSD.
CAPÍTULO III

Quadro de Suboficiais e Sargentos (QSS)
Art. 17. O Quadro de
seguintes grupamentos:
a) Básico
b) Música
c) Supervisor de Taifa
d) Voluntário Especial

Suboficiais e Sargentos é constituído dos
(BAS)
(MUS)
(STA)
(VTE)

Art. 18. Os efetivos do QSS são fixados, anualmente, em ato do
Ministro da Aeronáutica, para fins de promoção.
Art. 19. A inclusão no Grupamento Básico se efetua por classificação obtida no Curso de Formação, com a precedência do grau final
único.
Parágrafo único. O grau final único é atribuído, segundo o Plano
de Avaliação da Escola de Formação e independentemente da especialidade a que pertence o avaliado.
Art. 20. As inclusões ou incorporações nos Grupamentos Música,
Supervisor de Taifa e Voluntário Especial se efetuam por classificação
nos concursos especiais, em função do grau final atribuído e como previsto em instruções próprias.
§ I? A inclusão no Grupamento Supervisor de Taifa se processa
dentre os candidatos recrutados nas graduações de Taifeiro-Mor.
§ 2? As inclusões ou incorporações nos Grupamentos Música e
Voluntário Especial são deferidas pelo prazo incial de 2 (dois) anos, às
praças e civis em dia com as suas obrigações militares, aprovados em
concurso, satisfeitas as demais condições exigidas.
Art. 21. As especialidades do Grupamento Voluntário Especial
são previstas na TNE, quando para elas não haja formação específica
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na Aeronáutica, e têm denominações diversas das dos outros gr up amentos de quadro.
Art. 22. Os Suboficiais e Sargentos das especialidades funcionalmente obrigadas ao vôo, julgados incapazes para o exercício de funções
em vôo, porém aptos para a atividade militar, serão incluídos na Categoria de Extranumerário (Ext), ou transferidos de especialidade.
§ I? A inclusão na Categoria de Extranumerário é efetuada mediante ato do Diretor de Administração do Pessoal, após inspeção de
saúde nos Órgãos de Saúde da Aeronáutica.
§ 2? O incluído na Categoria de Extranumerário permanece na
sua posição hierárquica, substituída a respectiva numeração pela designação. abreviada (Ext) dessa categoria.
Art. 23. A posição hierárquica dos Suboficiais e Sargentos é da- .
da, nos grupamentos de quadro, pela numeração sucessiva em cada
graduação e, no QSS, pela antiguidade de graduação.
Art. 24. No QSS, os graduados são, em principio, classificados,
para fins de atividade militar, em níveis de conhecimento especializ ado, com as seguintes correspondências:
Suboficial
Primeiro~Sargento

Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento

nível
nivel
nível
nível

7 (sete)
6 (seis)'
5 (cinco)
4 (quatro)

A classificação, sucessiva ou não, nos diferentes níveis de conhecimento especializado é condicionada à aprovação no Exame de Suficiência, ou em provas especiais, para o acesso a nível superior.
§ 2? Os Exames de Suficiência, ou as provas especiais, mencionados no parágrafo anterior, têm por base os conhecimentos mínimos previstos, no PEE, para a especialidade em que o graduado está classificado.
§ 3? A classificação inicial no QSS se processa no nível 4 (quatro), por término do Curso de Formação e por aprovação em concurso ou
em estágio estabelecido.
§ 4? A aprovação no Exame de Suficiência, ou em provas especiais para o acesso de nível, é condição básiéa para a promoção, até a
graduação correspondente, exceto quando alterado o PEE, caso em que
poderá haver exame complementar de nível.
§ 5? Os Exames de Suficiência ou as provas especiais constarão
de testes escritos, acrescidos ou não de verificações práticas, e são prevístas para cada especialídade pelo Órgão Central de Ensino da Aeronáutica.

214

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 25. Os Suboficiais e Sargentos, independentemente da graduação que possuam, são também classificados, em ordem ascendente e
sucessiva, conforme o nível de conhecimento especializado e preenchimento das condições fixadas, como Auxiliar de Instrução e Monitor.
Parágrafo único. As classificações a que se refere este artigo
constituem mérito profissional, também, para a promoção por merecimenta.
CAPÍTULO IV

Quadro de Taifeiros (QTA)
Art. 26. No QTA, as praças têm a denominação genérica de «T'aiIeiro» e são classificadas, para fins de habilitação especializada, em
níveis de conhecimento profissional com as seguintes correspondências:
Taifeiro-Mor
Taifeiro de 1 ~ Classe
Taifeiro de 2~ Classe

nível 3 (três)
nível 2 (dois)
nível] (um)

Art. 27. Aplicam-se ao QTA, com as características peculiares estabelecidas, as disposições relativas aos níveis de conhecimento especializado previstas nos §§ I?, 2?, 4? e 5? do artigo 24 deste Regulamento.
Art.28. Os Exames de Suficiência para ingresso no QTA são feitos, periodicamente, para o suprimento das vagas existentes nas especialidades fixadas na TNE.
Art. 29. Cada Exame de Suficiência para ingresso no QTA ê feito,
concomitantemente, para candidatos militares e civis que o requeiram e
tem validade para o período estabelecido nas instruções correspondentes.
§ ]? São candidatos militares, para ingresso no QTA, os Cabos e
Soldados, independentemente de limite de idade.
§ 2? Podem concorrer ao Exame de Suficiência para o QTA os
candidatos civis que não contem mais de 30 (trinta) anos de idade, referidos à data prevista para o ato de inclusão, exceção feita aos servidores do Ministério da Aeronáutica, cuja idade limite é de 36 (trinta e
seis) anos.
§ 3? O grau do Exame de Suficiência determina a prioridade de
ingresso no QTA.
Art. 30. Os Taifeiros, independentemente da graduação que possuam, conforme o nível de conhecimento especializado e preenchimento
das condições fixadas, são, ainda, classificados como Auxiliar de Instrução.
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Parágrafo único. A classificação como Auxiliar de Instrução constitui mérito computável, também, para a promoção por merecimento.

CAPÍTULO V

Quadro de Cabos (QCB)
Art. 31. O Quadro de Cabos é constituído dos Grupamentos Básico, Música e Voluntário Especial.
Art. 32. Cada grupamento de quadro do QCB tem efetivo próprio,
constituído do somatório dos efetivos das Unidades, previsto na Tabela de Distribuição de Pessoal.
Art. 3? O efetivo do Grupamento Básico do QCB de cada Zona
Aérea determina as vagas de cada especialidade a serem preenchidas
com a promoção dos Soldados de l~ Classe, independentemente da organização a que pertença a praça.
Art. 34. A promoção a Cabo e o controle do Curso de Formação
de Cabos (CFC) competem a Comandante Aéreo Regional, obedecidas
as instruções baixadas pelo Comandante-Geral do Pessoal.
Art. 35. O CFC funciona, em cada Zona Aérea, em Unidade designada pelo Comando Aéreo Regional e tem programação única, elaborada pelo Órgão Central de Ensino da Aeronáutica.
§ I? O CFC é constituído de matérias distribuídas em parte geral,
parte militar e parte especializada.
§ 2? A inscrição no CFC é deferida pelos Comandantes de Organizações às praças selecionadas e de bom comportamento que o requeiram, e que estejam dentre o número de vagas fixadas pelo Comando
Aéreo Regional.
§ 3? Podem concorrer ao CFC os soldados de I? e 2? Classe (SI e
S2), estes, após a conclusão do curso de Formação de Soldados (CFSd),
quando engajados ou em condições de engajar e que atendam aos requisitos para a promoção a SI.
§ 4? A conclusão do CFC, com aproveitamento, classifica a praça
no nível 2 (dois) de conhecimentos especializados.
Art. 36. No QCB, os graduados são classificados, por especialidade, para fins de habilitação profissional, nós níveis sucessivos dois e
três de conhecimentos especializados, previstos no PEE.
§ I? A classificação no nível dois é mantida com a promoção e, no
nível três, após aprovação no Exame de Suficiência feito na graduação.
§ 2? Os Cabos do Grupamento Básico, mediante preenchimento
das condições fixadas, são ainda classificados, sucessivamente, como
Auxiliar de Instrução e Monitor.
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§ 3? As classificações de nível três e como Auxiliar de Instrução
ou Monitor são consideradas fator de mérito computável para a concessão de reengajamento e, principalmente, para a do último que antecede
à estabilidade.
§ 4? Os conhecimentos especializados no QCB são denominados
Especialidades Auxiliares e previstos no PEE respectivo.

Art. 37. Aplicam-se aos Grupamentos Música e Voluntário Especial do QCB as disposições do artigo 21 deste Regulamento.

CAPÍTULO VI
Quadro de Soldados (QSD)
Art. 38. O QS D é constituido de todos os Soldados de 1~ e 2~
Classe da Aeronáutica.
Art. 39. Os efetivos do QSD são osomatário das Tabelas de Distribuição de Pessoal das Organizações da Aeronáutica.
Art. 40. As vagas do QSD de cada Organização determinam as
vagas para promoção a Soldado de 1~ Classe.
Art. 41. No QSD, os Soldados são classificados como nãoespecializados, nível um e dois, em função da satisfação das condições
fixadas.
§ I? Enquanto sujeitos à instrução ministrada no Curso de Formação de Soldados (CFSd), os Soldados são considerados nãoespecializados.
§ 2? O CFSd engloba a instrução militar do serviço militar inicial
e a seleção, orientação e preparo especializado para as diferentes atribuições nas fileiras.
§ 3? O aproveitamento no CFSd é básico para a permanência nas
fileiras, após a conclusão do tempo de serviço militar inicial e para promoção a Soldado de 1 ~ Classe.
§ 4? O CFSd é ministrado nas Unidades Incorporadoras e obedece à programação elaborada e aprovada pelo Órgão Central de Ensino
da Aeronáutica.
Art. 42. A classificação do Soldado no nivel um de conhecimentos
especializados é condicionada à aprovação no CFSd e, no nível dois, à
aprovação no CFC.
Art. 43. A incorporação para o serviço militar inicial é controlada
pelos Comandos Aéreos Regionais e obedece às prescrições do Plano
Geral de Convocação.
Art. 44. Os conhecimentos especializados no QSD são denominados Especialidades Auxiliares e previstos no PEE respectivo.
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CAPÍTULO VII

Tempo de Permanência no Serviço Ativo
Engajamento e Reengajamento
Art. 45. O tempo de serviço inicial das praças convocadas ou voluntárias é o fixado na Lei do Serviço Militar.
Parágrafo único. A incorporação, sob outras formas, processar-seá como engajamento ou como disposto para a matrícula' em Escola,
Centro de Formação Militar da Ativa e Órgão de Formação da Reserva.
Art. 46. Poderão ser concedidas prorrogações de tempo de serviço
nas condições e prazos estabelecidos neste Regulamento e de acordo
com as normas e instruções fixadas pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 47. As prorrogações do tempo de serviço poderão ser concedidas, através de engajamentos e reengai amentos. em continuação ao
serviço inicial ou anterior, mediante o cumprimento das seguintes exigências:
1. observância das porcentagens do efetivo fixado pelo Ministro;
2. haver conveniência para o Ministério da Aeronáutica;
3. satisfazerem os requerentes às seguintes condições básicas;
a) boa formação moral e cívica;
b) aptidão física e mental, comprovadas em inspeções de saúde;
c) boa aptidão profissional;
d) bom espírito militar; e
e) bom comportamento militar e boa conduta civil.
§ I? Aos Sargentos, Cabos e T'aifeiros que satisfizerem às condições especiais fixadas pelo Ministro, poderão ser concedidas prorroga. ções do tempo de serviço até terem adquirido estabilidade, de conformidade com a legislação vigente.
§ 2? A partir da data da promoção a Terceiro-Sargento, a praça
engajá, obrigatoriamente, por 5 (cinco) anos, ao término de Curso de
Formação da Escola de Especialistas de Aeronáutica.
§ 3? Aos Soldados de 1 ~ Classe possuidores do Curso de Formação de Cabos (CFC) poderão ser concedidas prorrogações do tempo de
serviço, até o limite de 8 (oito) anos.
§ 4? Os soldados especializados que concluírem o curso de Formação de Cabos serão, obrigatoriamente, reengajados por 2 (dois) anos,
a contar da data em que concluírem o tempo a que se obrigaram a servir, ou da data em que forem promovidos a Cabo.
§ 5? Os Soldados considerados especializados, não possuidores do
Curso de Formação de Cabos, podem obter renovação do tempo de serviço, até o limite de 4 (quatro) anos.
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§ 6? Os S old a d os n ão espec ializados se r ão licenciados , ao té rmino
d o p eríodo d e serv iço m il it a r inic ia l.
§ 7? Os e n ga ja men to s e ree n ga ja me nt os serão co nta dos, a p art ir
do dia im ed ia t o à q uele em qu e te r m ina r o perí od o d e se rv iço a nterio r.
A r t. 48 . A s p rorr ogações d o tem p o de se rviço de to d a s as p r a ça s
ser ã o co n cedid a s p el os res p ect iv os Co m a n d a ntes , Diretore s o u C h efes
de Unid a d e s A d m in istrativa s da A er onáut ica.
Art. 49 . As praças qu e, em op erações , m ano b r a s ou C u r sos de in teres s e d a Aeroná utic a , concl u í re m o tem po d e se rv iço a Que e s t ivere m
obr iga das. t e r ão seus e ngajamentos ou r eenga ja rnentos, auto mat icame nte, p ro rr ogad os . a t é o t ér m in o dos menciona dos even tos .
P a r á gr a fo único. A s a utor idades de qu e t r a t a o a rt igo 48 poder ão.
ta mbém, prorrogar à d ata d o térm ino d o tem po de se rv iço das p ra ça s '
ap ro va d a s em c u rsos e co nc u rsos da Aero n éut.ic a .

CAPÍTULO VIII

R ecla s sificação nos Quadro s e E sp eci alidades
Ar t. 50 . A r ecla ss ifi c a çã o dos grad uad os, no s qu ad ros e g ru pa m entos d e q uad ro, se proc es s a , satisfeitas as cond ições de in g re ss o nos
mes mos .
§ I ? N o QS S, a re cl a s s ifi c a çã o é d eferida para a m u dança de grup amento d e qu a d ro some nte n a gra d uaçã o d e T er ce iro -Sar gento .
§ 2? O T e rc eiro -S a rgento recl a ss if icado em o utr o gr u pamen to d e
qua dro t em a sua antig ü idade, para fi n s d e promoção, computada seg un d o a coloca çã o obtid a n o concur s o ou ex a m e d e s u ficiência ex igid o .
Art. 51 . A recl a ssificação n a s esp eci ali d ade s prevista s p a r a os
q ua d ros e gr u p a m en t os d e q uadro, como dis p ost o no arti go 12, p ode ser
e fe t u a d a a req u eri m ento o u co m p ulsoriame nte. exceto p a r a especiali dade s pos t a s e m ext inção .
A rt. 52 . A r ecl a s sific a ção a requerim ent o, quando a ut o ri zad a , dep en d e d e aprov ação n o ex a m e d e s u ficiên cia, para a nova e s peci ali d a d e, fei t o n o n ível co r r es p ondent e à gr a d ua çã o do preten den te .
A r t. 53. A r ecl a ss ific a çã o c om p u lsó r ia será efet uad a po r motivo
de s a ú de , q u a nd o c o m p rov a d o. po r J u n t a d e Saúd e. q ue o grad ua d o
perd eu condiçõe s julgad a s necessárias à execu çã o de se r vi ço s p ró prios .
d a esp eci alid ade em qu e e s t á cla ssifica do .
§ I ? A r ecl a s s if icaçã o por m ot ivo de saú de in depende d o exame
de sufici ênci a e efet ua -se para o ní ve l inicial previsto p ar a a especia lidad e ou especia lid a de-aux ilia r a f im.
§ 2? Qua nd o o r ecl a s s ifi c ad o por motiv o d e saú de t iver s ido ap rovad o n o exame de suficiênc ia p a r a a ce ss o d e ní ve l, na es pecialida de em
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que estava classificado, fica dispensado o exame de suficiência para a
primeira promoção que se segue à reclassificação.
Art. 54. As reclassificações nas especialidades do QSS e do QTA
competem ao Diretor de Administração do Pessoal; no QCB, a Comandante Aéreo Regional e, no QSD, a Comandante de Unidade Administrativa.
Parágrafo único. As instruções para as reclassificações nas especialidades são baixadas pelo Comando-Geral do Pessoal.

CAPÍTULO IX

Promoções

Seção I
Disposições Gerais

Art. 55. As promoções no CPGAer são efetuadas, segundo as normas gerais estabelecidas no Estatuto dos Militares, com as peculiaridades fixadas no presente Regulamento.
Art. 56. As promoções no CPG Aer são seletivas, graduais e sucessivas e se realizam segundo os critérios de antigüidade e merecimento. Haverá ainda, promoções em ressarcimento de preterição, post
mortem e bravura, esta somente aplicável em caso excepcional, a critério do Governo, por ato meritório praticado em tempo de guerra.
Parágrafo único. Em casos extraordinários e independentemente
de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, pelos
critérios de antigüidade e merecimento.
Art. 57. As promoções são efetuadas:
1. a Suboficial, Primeiro e Segundo-Sargento, a Taifeiro-Mor e de
Primeira-Classe, pelo Diretor de Administração do Pessoal;
2. a Terceiro-Sargento, pelo Diretor de Administração do Pessoal
ou por Comandante de Escola de Formação;
3. a Cabo, por Comandante Aéreo Regional; e
4. a Soldado de Primeira-Classe, pelos Comandantes de Unidades
Administrativas.
Art. 58. As promoções da alçada do Diretor de Administração do
Pessoal ocorrem, anualmente, nos dias I? de abril, I? de agosto e I? de
dezembro, e as promoções a Cabo e Soldado de Primeira-Classe no dia
I? de cada mês.
Parágrafo único. As promoções a Terceiro-Sargento são efetuadas
nas datas de inclusão nas fileiras ou de conclusão de curso de formação, obedecido o disposto no artigo 13 deste Regulamento.
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Art. 59. O preenchimento das vagas para a promoção obedece às
seguintes proporções:
a Suboficial, a totalidade, por merecimento;
a Primeiro-Sargento, duas por merecimento e uma por antigü idade;

a Segundo-Sargento. uma por merecimento e uma por antigüidade;

a Terceiro-Sargento, a totalidade por seleção em Escola, Curso,
Concurso, Estágio ou Exame de Suficiência;
- a Taifeiro-Mor, três por merecimento e uma por antigüidade;
- a Taifeiro de Primeira-Classe, uma por merecimento e uma por
antigüidade;
a Cabo, a totalidade, por merecimento; e
- a Soldado de Primeira-Classe, a totalidade, por merecimento.
Parágrafo único. As vagas para promoção resultam dos claros do
efetivo fixado e são provenientes dos casos de exclusão das fileiras ou
do CPG Aer, agregação e promoção de graduados, ou de aumento de
efetivo.
Art. 60. As promoções das praças se efetuam para o preenchimento das vagas das graduações dos quadros ou grupamentos de quadro a
que pertençam, independentemente da especialidade que possuam, exceto no caso da promoção ao Grupamento Básico do QCB, no qual as
promoções se efetuam nas vagas das especialidades.
Art. 61. As promoções dos Sargentos ocorrem, ainda, quando
contem mais de 7 (sete) anos consecutivos na mesma graduação, satisfeitas as condições exigidas.
Parágrafo único. A fixação dos efetivos das graduações será feita
com uma quota específica a ser preenchida, sempre que necessário,
com as promoções de que trata este artigo, processadas com as seguintes peculiaridades:
1.
2.
ções; e
3.
quando

por merecimento ou por antigüidade;
na data regulamentar que se segue ao preenchimento das condiatingem o Terceiro-Sargento de que trata o § 2? do artigo 50,
decorridos 7 (sete) anos no novo Grupamento de Quadro.

Art. 62. Para a execução das promoções, serão organizadas Listas
de Acesso de antigüidade e merecimento.
Art. 63. As promoções por antigüidade e por merecimento somente se realizam, quando o graduado figurar na Lista de Acesso correspondente.
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§ 1? Para ingresso em Lista de Acesso é necessário que o graduado satisfaça às condições exigidas para a promoção pelo critério considerado, e não esteja enquadrado em nenhum dos casos previstos no artigo 69.
§ 2? Quando o graduado figurar nas Listas de Acesso de antigüidade e merecimento, sua promoção em vaga de antigüidade será feita
pelo critério de merecimento, sem prejuízo das futuras quotas de mereCimento.
Art. 64. As promoções são efetuadas após os seguintes interstícios mínimos de permanência obrigatória em cada graduação:
a Cabo e Soldado de Primeira-Classe, um ano na graduação anterior;
a Suboficial, Primeiro e Segundo-Sargento e a T'aifeiro-Mor e de
Primeira-Classe, 4 (quatro) anos na graduação anterior.
Parágrafo único. Nos grupamentos Música e Voluntários Especial
do QSS, o interstício mínimo de permanência obrigatória na graduação
inicial é de 7 (sete) anos.

Seção II
Condições Gerais e Especiais
Art. 65. Por qualquer dos critérios, a promoção só se processará,
quando satisfeitos os seguintes requisitos gerais:
a] interstício na graduação;
b) aptidão física e mental;
c) no mínimo, boa aptidão profissional, bom espírito militar, bom
comportamento militar e boa conduta civil; e
d)
aprovação em exame de suficiência de conhecimentos especializados.
§ 1? Os requisitos são avaliados:
a) a interstício, pelo cômputo do tempo de efetivo serviço na graduação;
b) a aptidão física e mental, em inspeção de saúde por órgão competente da Aeronáutica;
c) a aptidão profissional, pelo grau de capacidade, precisão e rendimento revelados na execução dos serviços da especialidade, espírito
de iniciativa, dedicação ao serviço e à profissão; espirito militar, pela
dedicação à corporação, espontaneidade no cumprimento do dever, pontualidade, aspecto marcial, correção dos uniformes e desempenho da
atividade militar; comportamento militar, conforme disposto no
RDAer.e conduta civil, pelo comportamento nomeio social; e
d) exame de suficiência, conforme disposto no artigo 24.
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§ 2? A satisfação dos requisitos de que trata a letra c do parágrafo anterior é comprovada pelo Histórico Militar, por informações e
conceitos emitidos em fichas próprias.
§ 3? Os graus de conceitos são emitidos, nas «fichas de informações» e transcritos nas «fichas de promoção», com a seguinte correspondência:
excelente
5 (cinco) pontos;
ótimo
4 (quatro) pontos;
3 (três) pontos;
bom
2 (dois) pontos; e
insuficiente
1 (um)
ponto.
mau
§ 4? A incapacidade física temporária não constitui impedimento'
à promoção.
Art. 66. Para promoção a Segundo e Primeiro-Sargento e a Suboficial, é necessário que o graduado satisfaça ainda aos seguintes requisitos especiais:
I - a Segundo-Sargento:
- não haver obtido grau inferior a 3 (três I em qualquer dos requisitos de que trata a letra c do artigo 65, nos três últimos conceitos emitidos;
11 - a Primeiro-Sargento, os do inciso I, anterior, e estar classificado, no mínimo, no ótimo comportamento militar;
IH - a Suboficial:

1. não haver obtido grau inferior a 3 (três) pontos em qualquer
dos 5 (cíneo] últimos conceitos de que trata a letra c do artigo 65, nem
-ter média aritmética inferior a 12 (doze) pontos, considerado o total de
pontos obtidos em cada uma das cinco últimas fichas de conceito;
2. estar classificado, no mínimo, no ótimo comportamento militar;
3. não haver sofrido punições disciplinares cujo somatório seja superior a quatro dias de detenção nos últimos 3 (três) anos que antecedem à promoção;
4. haver concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS).
Art. 67. São condições especiais para a promoção:
- a Taifeiro-Mor, que o graduado esteja classificado, no mínimo,
no ótimo comportamento militar;
- a Cabo, que o Soldado de Primeira-Classe seja aprovado no
CFC; e
- a Soldado de Primeira-Classe, que o Soldado de Segunda-Classe
seja aprov:ado no CF8d, com grau 7 "(sete), no mínimo.
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Art. 68. Para as promoções por merecimento, além dos requisitos
gerais e especiais estabelecidos, é necessário que o graduado não tenha
sofrido punições disciplinares cujo somatório seja superior a oito dias
de detenção nos dois anos que antecedem a promoção.

Seção III
Impedimento
Art. 69. Não haverá promoções, por qualquer dos critérios, mesmo que preenchidas todas as condições gerais e especiais, quando a
praça estiver:
I
sub judice;
II - submetida a Conselho de Disciplina, instaurado ex oiiicio;
111 - presa, preventivamente, em virtude de inquérito policialmilitar instaurado;
IV - licenciada para tratar de interesse particular;
V - suspensa da atividade militar por condenação, ou por decisão administrativa;
VI
em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance; e
VII - considerada prisioneira de guerra, desaparecida ou extraviada.
§ I? Considera-se sub judice a praça:
a) presa preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não houver sido revogada;
b) condenada em sentença transitada em julgado, durante o cumprimento da pena, ou durante o prazo da condenação, no caso de COncessão do sursis;
c) denunciada em processo-crime, revogada ou não a prisão preventiva, porventura imposta, enquanto não houver a sentença final
transitado em julgado. Exclui-se o caso em que a denúncia não for aceita, quando, então, a praça deixará de ser considerada sub judice, a partir da data do despacho do não recebimento da denúncia; e
d) na situação de desertor.
§ 2? Considera-se afastada do serviço ativo para efeito de promoção a praça que:
a) estiver em licença para tratar de interesse particular; e
b) for candidata a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco) anos ou
mais de serviço.
§ 3? Considera-se prisioneira de guerra a praça que, em campanha, for capturada por forças inimigas, até sua libertação ou repatriamento.
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§ 4? Considera-se desaparecida a praça de quem não haja notícia
até 30 (trinta) dias, quando, comprovadamente, tenha desaparecido em
viagem, acidente, operações ou calamidade pública.
§ 5? Consider-a-se extraviada, quando o desaparecimento da pr-aça, na forma do parágrafo anterior, ultrapassar de 30 (trinta) dias.

Seção IV
Processamento
Art. 70. O processamento das promoções da competência do Diretor de Administração do Pessoal é feito pela Comissão de Promoções
de Graduados (CPG).
Art. 71. A CPG é presidida por Subdiretor e constituída por
Oficiais-Superiores da DIRAP designados pelo Diretor de Administra-'
cão do Pessoal.
Parágrafo único. A CPG dispõe de uma Secretaria chefiada por
oficial e tem auxiliares, conforme o efetivo que lhe for fixado.
Art. 72. Compete à CPG a organização de todos os dados relativos às promoções e a apreciação deles, com pronunciamento efetuado
por votação.

Parágrafo único. Dados e pronunciamentos da CPG são de caráter sigiloso, com o grau que lhes for atribuído.
Art. 73. Todas as Organizações da Aeronáutica remeterão, com
trânsito urgente, diretamente à CPG, as fichas e informações estabelecidas e solicitadas, nos prazos, e como disposto pelo Diretor de Administração do Pessoal.
Art. 74. A CPG, obtidos os dados e preparadas as fichas de promoção, providenciará a Organização das Listas de Acesso para publicação em Boletim da DIRAP, até 30 (trinta) dias antes das datas de pro'
moção.
§ i? O ingresso na Lista de Acesso por Antiguidade (LAA), organizada para cada data de promoção, é essencial para o ingresso nas
Listas de Acesso por Merecimento (LAM).
§ 2? A LAA conterá os nomes dos graduados, em condições, de
cada graduação dos Quadros ou Grupamentos de Quadro, em número
igual ao do somatório das vagas existentes para promoção, acrescido
de, no mínimo, um terço desse número.
§ 3? A LAM contém a relação nominal dos graduados, possuidores dos melhores conceitos, apurados pela CPG, dentre os que integram
a LAA, até o número correspondente ao dobro das vagas existentes por
merecimento, colocados por ordem de antiguidade.
§ 4? As Listas de Acesso, no caso das promoções independentemente de vagas, de que trata o artigo 61 deste Regulamento, conterão

ATOS DO PODER EXECUTIVO

225

os nomes dos graduados nas condições exigidas, nelas figurando os que
completem 7 (sete) anos, na graduação, até a data da promoção, inclusive.
§ 5? A publicação das Listas de Acesso não conterá a contagem
de pontos e outros dados de apreciação da CPG, mas mencionará os
graduados delas excluídos, com a referência aos dispositivos regulamentares não satisfeitos.
§ 6? As alterações das Listas de Acesso devem ser publicadas antes da promoção. Reconhecido direito à promoção, é dispensada a republicação das LA.
Art. 75. Nas datas de promoção, serão preenchidas as vagas abertas até o dia anterior e, concomitantemente, as vagas decorrentes, nas
graduações inferiores dos Grupamentos de Quadro do QSS, ou do QT A ..
Art. 76. Para a promoção à graduação de cabo, haverá, em cada
Comando Aéreo Regional (COMAR) uma Comissão Especial, permanente, constituída de três oficiais e secretariada por Suboficial ou
Primeiro-Sargento, à qual compete organizar todos os dados correspondentes.
§ I? A Comissão Especial é designada pelo Comandante Aéreo
Regional.
§ 2? As informações relativas aos Soldados de Primeira-Classe,
em condições de promoção por merecimento, serão remetidas pelas Organizações ao COMAR, nos prazos estabelecidos pelo Comandante Aéreo Regional.
§ 3? A Comissão Especial do COMAR organizará e manterá atualizada a LAM dos Soldados de Primeira-Classe propostos para a promoção por merecimento, colocando-os em ordem decrescente de merecimento relativo.
§ 4? Para a promoção à graduação de Cabo, serão consideradas
as vagas de cada especialidade resultantes do somatório dos efetivos
previstos nas Tabelas de Distribuição de Pessoal do Grupamento Básico das Organizações existentes na área do COMAR.
§ 5? As promoções a cabo efetuam-se considerando-se os graus de
conceito, a satisfação dos requisitos previstos no artigo 65, o disposto
no artigo 68, as demais disposições deste Regulamento e o grau e turma
do CFC e do CFSd.
§ 6? O Soldado de Primeira-Classe que vier a ser reclassificado
noutra especialidade não concorre à promoção, antes de 3 (trêsl meses
na nova especialidade. quando nela houver outros em condições -de promoção. Nesse período, concorre à promoção nas vagas da especialidade
anterior.
§ 7? Efetuadas as promoções, o Comando Aéreo Regional providenciará a movimentação necessária dos promovidos, distribuindo-os
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pelas Organiz açõ e s . na áre a de s ua jurisd ição, obed ecido o d isposto no
a r t igo 84.
Art . 77. As promoções a S oldado de P r im eir a -C la s se IS l) ser ã o
efetua d as nas Organiza çõe s . p ara o preen chimento do respectivo e fetiv o, observad os os requisitos do art igo 65, o arti go 68 e o gra u de a pr ovação no Curso d e Forma çã o d e S oldados IC F Sd) , ca bend o o p reparo
dos dados à S eç ão do P e ssoal Mil itar, como d eter minado pel o Com an. d a nt e .

S eção V
Recur sos

Art. 78. N o QSS , ha verá recursos d e nã o in clusã o em LA e de não
promoção, obedecida a segu inte seqüência d e au toridades: Di retor de
Administração do P essoal , Comandante-G er al do P essoal e Ministro da
Aeronáutica .
Parágrafo úni co. O recurso a cada autoridade mencionada neste
artigo se rá informado pel a a u t or idade qu e , ante s, o ind ef eriu.
Art . 79. No QTA, h aver á r ec urso d e não in clus ã o em LA, a o Dire tor de Administra ção do Pes so al e. em cas o de nã o promoçã o, ao
Comandante-Geral d o P e ssoal. D a n ã o promoção a Cabo e a Soldado d e
Primeira -Cl as se, ha ver á recurso ao Comandante Aéreo Regional e ao
C om a nda n t e de Unidade A dministrativa, respectivamente .
Art. 80. Os recursos de não inclusão em LA ou de nã o promoção
são recebidos, Qu and o não dec orr idos m ais de 15 (quinze) dias, após a
publi cação do ato recorrido, no Bol etim da Organ ização e m qu e se rve o
graduado . Depois d e sse pra zo e , no máximo; até 90 (noventa) dias, so mente serão aceito s recurso s em c asos espe ci a is , devidamente jus t ificad os pelo Comandante d a Orga n ização a que e st eja v inculado o gra du a do.
Art. 81. Os recursos, feitos se gu ndo os pr eceitos di sciplinares e
éticos , serão in form ados e apreciad os p elo s Com an dan te s das Orga n izações ou s ubunidad es .ern qu e se rvem os graduad os e env iados às autoridades competentes pe lo meio mai s expedito .
Art . 82 . O recurso deverá conter: o mot iv o, o amparo, as alegaçõ es , os documentos ou pro vas, se fo r o ca so, e out ros e scl arecimento s
qu e caracterizem a pretens ão do recorrente .
CAPíTULO X

Movimenta ção
Art . 83. A movimenta ção d a s praça s con st it u i atribuição d a Diretoria d e Administra ção do Pessoal CQIRAP), à qual compet e m anter a
conven iente-distribuição dos efetivos .
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Art. 84. Os Comandantes, Diretores ou Chefes de Organização cujo posto seja de Oficial-General podem movimentar taifeiros, cabos e
soldados de urna para outra Organização subordinada, obedecidas as
lotações previstas nas Tabelas de Ditr ibuição de Pessoal (TDP), quando se trate de movimentações que não acarretem despesas, do seu ato
dando ciência imediata ao Comando Aéreo Regional e à DIRAP.
§ 1? As movimentações deste artigo só se efetuam, na área do Comando Aéreo Regional da Organização Militar incorporadora.
§ 2? As movimentações decorrentes das promoções a cabo competem ao Comando Aéreo Regional.

CAPÍTULO XI
Uniformes e Identificação

Art. 85. Os graduados usam os uniformes e os distintivos militares correspondentes à graduação e especialidade a que pertencem, conforme previsto no Regulamento de Uniformes para os Militares da Ae~
ronáutica.
Art. 86. As peças componentes dos uniformes dos taifeiros, cabos
e soldados são-lhes distribuídas gratuitamente, em épocas determinadas, como previsto em tabelas mandadas adotar pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 87. Os suboficiais e sargentos, mediante aquisição por conta
própria, são obrigados a possuir, em bom estado, as peças dos uniformes que lhes são fixados em Regulamento.
Art. 88. As peças de uniforme e equipamentos especiais que assim forem considerados para determinadas missões, mano bras e representações, ou desfiles e exercícios serão distribuídas gratuitamente aos
militares participantes.
Art. 89. Os graduados do CPG Aer são identificados, para controle, segundo normas próprias da Aeronáutica e usam os documentos correspondentes, como determinado.
Art. 90. Os graduados se identificam oralmente, no ãmbito da
Força, mencionando, por extenso, a graduação, a especialidade e o nome de guerra e, ainda, conforme o caso, o número que lhe foi atribuído;
no âmbito externo, com a indicação «da Aeronáutica», após a da graduação e especialidade. Nos documentos que devam assinar, são escritas, abreviadamente, a graduação e a especialidade, após o nome por
extenso.
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CAPÍTULO XII
Exclusão e Reinclusão
Art. 91. A exclusão do CPG Aer ocorre pelos motivos de exclusão
do serviço ativo. previstos no Estatuto dos Militares, e pelo ingresso
noutro Corpo de Pessoal da Aeronáutica.
Parágrafo único. O ingresso noutro Corpo de Pessoal da Asronáutica ocorre nas condições estabelecidas, conforme instruções próprias, e
determina a data de exclusão doCPGAer.
Art. 92. A reinclusão no CPGAer somente se processa em cumprimento expresso de legislação específica, ou como previsto neste -Regulamento.
§ I? As praças da reserva que vierem a ser reinc1uídas no serviço
ativo, para prestação de serviço compulsório ou voluntário, integram
Grupamento Especial de Quadro e têm sua situação definida, conforme
disposições legais e regulamentares próprias.
§ 2? As praças da ativa incluídas noutro Corpo de Pessoal para
cursos e que destes venham a ser desligadas, por motivo não disciplinares, retornam às Organizações Militares de origem com reinclusão no
CPGAer, se ainda com tempo de serviço a cumprir. Quando já terminado o tempo pelo que se obrigaram a servir, poderão obter prorrogação
de tempo de serviço. segundo as normas vigentes, mediante requerimento dirigido ao Diretor de Administração do Pessoal.
Art. 93. As praças incluídas noutro Corpo de Pessoal, enquanto
alunos de Cursos de Formação que, ao final, acarretem promoção, não
concorrem às promoções nos Quadros e Grupamentos de Quadro a que
pertenciam no CPGAer, mas conservam os vencimentos das graduações que possuiam, desde que tenham completado o CFC, ou Curso de
Formação de duração igualou superior a 6 (se is] meses.
CAPÍTULO XIII
Disposições Transitórias e Finais
Art. 94. As praças dos quadros que constam do Regulamento do
CPG Aer por este substituído integram os novos Quadros e Grupamentos de Quadro com as mesmas especialidades em que estão classificadas, até a aprovação da Tabela Numérica de Especialidades (TNE).
Art. 95. Os atuais integrantes do Quadro Complementar de 3?
Sargentos, de caráter transitório e de existência limitada, passam a integrar o Grupamento de Quadro Especial, provisório, do QSS.
Art. 96. O Quadro Complementar de 3? Sargentos terá extinção
gradual pela transferência para a reserva remunerada, reforma ou licenciamento de seus integrantes.
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Art. 97. Os atuais Sargentos Músicos e Supervisores de Taifa
compõem, respectivamente, o Grupamento Música e o Grupamento Supervisor de Taifa do QSS.
Art. 98. Os atuais Sargentos Voluntários Especiais podem integrar o Grupamento Voluntário Especial (VTE) do QSS de que trata o
artigo 17, a partir da promoção a Segundo-Sargento, observado o parágrafo único do artigo 64 deste Regulamento.
§ I? Aos atuais Sargentos Voluntários Especiais, poderá ser concedido um primeiro reengajarnento, por 2 (dois) anos, ao término do
tempo a que se obrigaram a servir, desde que sejam aprovados no Exame de Suficiência previsto para a classificação no nível 5 (cinco) de sua
especialidade.
§ 2? O voluntário de que trata o parágrafo anterior, reengajado. e.
que não satisfizer às demais condições de promoção será licenciado do
serviço ativo, ao completar 7 (sete) anos, desde a incorporação como
Voluntário Especial.
Art. 99. Os exames de suficiência para acesso de nível, de que
tratam o artigo 24 e a letra d do artigo 65 deste Regulamento, ficam dispensados para as promoções, até serem disciplinados através de ato do
Ministro da Aeronáutica.
Art. 100. Os casos não previstos neste Regulamento são resolvidos pelo Comandante-Geral do Pessoal, ou por ele submetidos à consideração do Ministro da Aeronáutica.

Délio Jardim de Mattos
Ministro da Aeronáutica
DECRETO N? 89.395, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre a unificação dos prazos
de concessão da Companhia Telefônica do
Brasil Central e Controladas e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 2?, § I?, e 3?, § 2?, da Lei 5.792, de 11 de julho de 1972, no artigo 55 do Decreto' n? 57.611, de 7 de janeiro de 1966 e no artigo 3? do
Decreto n? 74.379, de 8 de agosto de 1974,
.
DECRETA:
Art. I? Fica fixado em 31 de dezembro de 1991, o termo final de
todas as concessões para exploração dos serviços públicos de telecomunicações, das seguintes companhias e localidades:
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COMPANHIA DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL
1. Estado de Minas Gerais:

Municípios:
Uberlândia
Indianópolis
Nova Ponte
Pedrinópolis
Santa Juliana
Monte Alegre de Minas
Prata
Tupacíguara
Frutal
Planura
Pirajuba
Comendador Gomes
Itapagipe
Conceição das Alagoas
Iturama
Campina Verde
São Francisco de Sales
Canápolis
Capinópolis
Ipiaçú
Gurinhatã
Santa Vitória
Araújos
Igaratinga
Maravilhas
Nova Serrana
Papagaios
Pequ i
Perdigão
São José da Varginha
Moema
Córrego Danta
Rio Paranaíba
Carmo do Paranaíba
Cruzeiro da Fortaleza
Lagoa Formosa
Patos de Minas
Presidente Olegário
Lagarnar
Vazante
Centralina
Campo Florido
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2. Estado de São Paulo:
Municípios:
Colômbia
Franca
Buritizal
Ituverava
Guará
Guaíra
Miguelópolis
Ribeirão Corrente
Ip uã
Altinópolis
Brodosqui
Cajurú

Cássia dos Coqueiros
Santo Antonio da Alegria
J ardinópolis
Nuporanga
Batatais
São Joaquim da Barra
Aramina
3. Estado de Goiás:
Municípios:
São Simão
Paranaiguara
Itumbiara
Buriti Alegre
Cachoeira Dourada
4. Estado de Mato Grosso do Sul:
Município:
Paranaíba
COMPANHIA TELEFÚNICA MONTESSANTENSE
E stado de Minas Gerais:
Município:
Monte Santo de Minas
COMPANHIA TELEFÚNICA DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais:
Município:
Pará de Minas
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EMPRESA TELEFÔNICA DE UBERABA S.A.
Estado de Minas Gerais:
Município:
Uberaba

COMPANHIA TELEFÔNICA ALTA MOGIANA
Estado de São Paulo:
Municípios:
Orlãndia
Morro Agudo
Sales de Oliveira

COMPANHIA TELEFÔNICA DE PITANGUI
Estado de Minas Gerais:
Município:
Pitangui

TELEFÔNICA DE LUZ S.A.
Estado de Minas Gerais:
Município:
Luz

EMPRESA TELEFÔNICA DE ITUIUTABA S.A. - ETISA
Estado de Minas Gerais:
Município:
Ituiutaba

COMPANHIA TELEFÔNICA DE IGUATAMA
Estado de Minas Gerais:
Município:
Iguatarna

COMPANHIA TELEFÔNICA DE IBIRACI
Estado de Minas Gerais:
Município:
Ibiraci
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COMPANHIA TELEFONICA DE CAMPOS ALTOS
Estado de Minas Gerais:
Município:
Campos Altos
Art. 2? As Concessionárias mencionadas no artigo I? serão assodadas da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, na forma
da legislação em vigor.
Parágrafo único. A TELE BRÁS, para os efeitos deste artigo, emitirá ações em favor dos promitentes assinantes das expansões a serem
realizadas pelas Concessionárias, recebendo em troca, no valor correspondente, ações representativas do capital destas últimas, metade ordinárias e metade preferenciais, dentro dos critérios de participação financeira previstos em regulamento e aplicados às suas subsidiárias.
Art. 3? Aos contratos de concessão de que trata este Decreto, ficam incorporadas as seguintes condições gerais de exploração dos serviços:
I ~ As Concessionárias se subordinarão à sistemática de
planejamento do Sistema Telebrás, de conformidade com diretrizes emanadas do Ministério das Comunicações e gozarão do
mesmo tratamento dispensado às subsidiárias daquela «hold íng» nó que concerne à condição de concessionárias particularmente quanto aos critérios tarifários e ao direito de realizarem
expansões dos serviços;
II ~ As Concessionárias se obrigam ao atendimento à
área de telefonia rural;
III - O Ministério das Comunicações indicará 2/5 (dois
quintos I dos membros dos conselhos de administração e 1/3 (um
terço) dos membros dos Conselhos Fiscais das Concessionárias
que os tenham;
IV ~ No último exercício de vigência das concessões a
Companhia Telefônica Brasil Central elegerá um Diretor indicado pela TELE BRÁS, que irá administrar a assunção dos serviços pelas subsidiárias desta.
Art. 4? O Ministério das Comunicações emprestará apoio ao esforço das Concessionárias no sentido de se unificarem.
Art. 5? Ao término das concessões, o Ministério das Comunicações baixará os atos necessários à incorporação das áreas por elas
abrangidas às subsidiárias da TELEBRÃS, as quais assumirão os serviços indenizando as Concessionárias pelo respectivo acervo, constituído de imóveis, equipamentos, instalações e quaisquer outros bens
vinculados à exploração.
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§ I? O pagamento será efetuado, parte mediante compensação, com entrega de doações recebidas nas Concessionárias
em decorrência dos planos de expansão de que trata o Parágrafo único do artigo 2?, e o restante em dinheiro;
. § 2? O valor do acervo será fixado mediante juízo arbitral
a ser instituído, na época própria, pelas partes envolvidas, devendo o Ministério das Comunicações designar o árbitro desempatador.

Art. 6? O Ministério das Comunicações baixará os demais atos
que se fizerem necessários à efetiva execução deste decreto.
Art. 7? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1984; 163? da Imdependência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.396, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza a Rede Ferroviária Federal
S.A. - RFFSA a, mantida a condição de
subsidiária, mudar a denominação e objeto
social da Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os itens III e V, do artigo 81 da Constituição e tendo em
vista o disposto nos artigos 5?, da Lei n? 3.115, de 16 de março de 1957;
5?, § 3?, da Lei n." 6.261, de 14 de novembro de 1975; e 237 e seu § I?,
da Lei n:' 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA autorizada a alterar seu objeto social e bem assim a denominação e o objeto social da Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER, autorizada a constituir-se pelo Decreto n? 74.242, de 28 de junho de 1974,
mantida a condição de subsidiária.
Art. 2? As atividades que vêm constituindo O objeto social da
RFF8A, enumeradas no parágrafo 2? deste artigo, serão absorvidas pela nova Companhia.
§ I? A ENGEFER passará a denominar-se Companhia Brasileira
de Trens Urbanos.
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A Companhia Brasileira de Trens Urbanos terá como objeto

social:
I - a execução dos planos e programas, aprovados pelo
Ministério dos Transportes, em consonância com o Plano N acional de V iação e destinados a reger os serviços de transporte ferroviário urbano constantes do Sistema Nacional de Transportes
Urbanos;
II - o planejamento, o estudo, os projetos, a construção e
implantação de serviços de transporte de pessoas, por trem de
superf ície, nas Regiões Metropolitanas, cidades e aglomerados
urbanos que justifiquem a existência desses serviços em estreita consonância com a política de transporte e desenvolvimento
urbano da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos
EBTU nos termos da Lei n'' 6.261/75;
IH - a operação e a exploração comercial dos serviços de
transporte ferroviário urbano e suburbano;
IV - o gerenciamento das participações societárias da
União, RFF8A e EBTU em empresas de transporte ferroviário
metropolitano e urbano, de pessoas;
V - a execução de atividades conexas que lhe permitam
melhor atender seu objeto social.
§ 3? A Companhia Brasileira de Trens Urbanos absorverá, em sucessão trabalhista, o pessoal da RFF8A aplicado em transporte ferroviário suburbano.
§ 4? A RFF8A levará ao capital da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos o acervo patrimonial afetado aos serviços ferroviários
urbanos e será sucedida, cível e comercialmente, por esta, nos direitos
e obrigações relacionados com os serviços ferroviários urbanos atualmente a seu cargo.
Art. 3? As atividades que vêm constituindo objeto social da
ENGEFER serão absorvidas pela RFF8A.
§ I? A RFF8A absorverá, como sucessora trabalhista, o pessoal atualmente empregado na ENGEFER, aplicado em atividades não
compatíveis com o novo objeto social da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos.
§ 2? A RFF8A absorverá os ativos operacionais da ENGEFER
que sejam incompatíveis com o objeto social da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos, sub-rogando-se, em sucessão cível e comercial, nos
direitos e obrigações resultantes das obras de engenharia ferroviária
que estiverem a cargo da ENGEFER.
Art. 4? Fica a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos autorizada a subscrever capital na Companhia Brasileira de Trens Urbanos,
podendo:
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I - aportar capital;
II - converter, em ações, créditos decorrentes de aplicações financeiras na construção de serviços ferroviários urbanos
e metropolitanos;
IH - integralizar o capital da Companhia com ações de
que seja detentora em empresas ferroviárias urbanas e metropolitanas.
Art. 5? A Companhia Brasileira de Trens Urbanos terá sede no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devendo constituir unidades
regionais, nas capitais de Estado onde implante ou explore serviços relacionados com seu objeto social.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
Delfim Netto
DECRETO N? 89.397, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o aumento do capital social do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nouso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o artigo 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sediado em
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, empresa pública criada pela Lei n:' 5.604, de 2 de setembro de 1970, autorizado a aumentar o seu
capital social de Cr$ 4.483.862.878,50 (quatro bilhões, quatrocentos e oitenta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos) para Cr$ 4.708.563.957,13
(quatro bilhões, setecentos e oito milhões, quinhentos e sessenta e três
mil, novecentos e cinqüenta e sete cruzeiros e treze centavos), da seguinte forma:
a) pela incorporação. ao capital social, da reserva de doações no valor de Cr$ 6.528.611,92 (seis milhões, quinhentos e
vinte e oito mil, seiscentos e onze cruzeiros e noventa e dois
centavos) e da reserva de auxílios da Financiadora de Estudo e
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Projetos - FINEP, no valor de Cr$ 3.263.466,71 (três milhões,
duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis
cruzeiros e setenta e um centavos); e
b) pela aplicação de recursos consignados no Orçamento da
União, Lei n:' 7.053, de 6 de dezembro de 1982, e crédito suplementar, aberto pelo Decreto n? 88.974, de 9 de novembro de
1983, no montante de Cr$ 214.909.000,00 (duzentos e quatorze mi-.
lhões, novecentos e nove mil cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.398, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
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 de Alagoas e Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item Hf, 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? 604.938/83;
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 20,00 m (vinte metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 69kV, a ser estabelecida entre a estrutura 29-4 da linha de
transmissão subestação-Zebu ~ subestação Xingo e a subestação Xingó
(canteiro de obra), nos Municípios de Delmiro Gouveia e Canindé de
São Francisco, Estado de Alagoas e Sergipe, respectivamente, cujos
projeto e planta de situação n? DLT-09/83 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departa-.
menta N acional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n?
604.938/83.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ~ CHESF a promover a constituição de servidão administrativa
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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 administrtiva necessária em favor da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco - CHESF, para o fim indicado, a qual a 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 pe- .
lo 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 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, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.399, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Companhia Hiâro Elétrica do São
Francisco - CRESF.

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 MME n? 607.373/83-3,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHE8F a promover o aumento do montante de seu capital social de Cr$ 159.278.176.696,00 (cento e cinqüenta e nove bilhões, duzentos e setenta e oito milhões, cento e setenta e seis mil e seiscentos e
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noventa e seis cruzeiros) para Crê 225.062.519.435,00 (duzentos e vinte e
cinco bilhões, sessenta e dois milhões, quinhentos e dezenove mil e
quatrocentos e trinta e cinco cruzeiros}.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO

N~

89.400, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Indústria Cerboquimice Cacarrnense S.A.- - ICC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n:' 607.285/83-7,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Indústria Carboquímica Catarinense
S .A. - ICC proceder ao aumento do limite do seu capital autorizado
de Cr$ 14.869.282.284,00 (quatorze bilhões, oitocentos e sessenta e nove
milhões, duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro cruzeiros) para Cr~ 23.952.644.049,00 (vinte e três bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e quarenta e
nove cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.401, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Socíedade Cruz de Malta
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Lauro Müller, Estado de Santa Cecerme,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8?, item' XV,
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letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 000.009/84,

DECRETA:
Art. I? Fica, 'de acordo com o artigo 33, § 3? da Lei n? 4.117, de 27
de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, a concessão da Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n" 838, de 9 de setembro de 1949, para explorar, na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.402, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Graduação de Professores da Parte de Formaçào Especial do Currículo do Ensino de
2.° Grau, a ser ministrado pela Faculdade
de Bâuceçõo Osório Campos, 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? 610/83, conforme consta do Processo n?
2186/7!t-CFE, e 23001.000130/84-6 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Graduação
de Professores da Parte de Formação Especial do Currículo do Ensino
de 2? Grau, com habilitações em Eletricidade, Eletrônica, Construção
Civil, Administração e Comércio, a ser ministrado pela Faculdade de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

241

Educação Osório Campos, mantida pela Sociedade Educacional Campos Salgado, 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, 22 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.403, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1984
Fixa, para o exercicio de 1984, o limite
global de importações através da Zona
Franca de Manaus, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item In e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 36, do Decreto-lei n:' 1.455, de 7 de abril de 1976,
DECRETA:
Art. 1? É fixado em US$ 440 milhões FOB, para o exerCICIO de
1984, o limite global das importações a serem realizadas através da Zona Franca de Manaus.
Parágrafo único. No limite global de que trata este artigo não serão incluídas as importações:
I - relativas a trigo, petróleo e derivados, sujeitas a controles especiais;
II - efetuadas por órgãos ou entidades governamentais,
sujeitas aos limites estabelecidos no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE.
Art. 2? A título de incentivo, em programas de exportação aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,
poderão ser excluídos do limite global fixado pelo artigo 1?:
I - o valor FOB de componentes destinados ao emprego
na industrialização de produtos a serem exportados;
II - o equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo líquido do ingresso de divisas resultante da comparação ent-re as exportações e as importações efetuadas na forma do item I, relativamente a cada produto, computado por empresa.
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Art. 3? Cabe à Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA; de conformidade com os critérios fixados por seu Conselho de Administração, adotar as normas operacionais necessárias à
aplicação do disposto no presente decreto.
Parágrafo único. N a fixação dos critérios a que se refere este artígo, será dada prioridade a setores que permitam aumentar a oferta de
empregos, atender as necessidades mais imediatas da região, bem como
proporcionar a geração de excedentes exportáveis.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
roxo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Mário Andreazza
Delfim Netto
DECRETO N? 89.404, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1984
Constituí Reserva Nacional de cobre e
seus associados a área que menciona, no
Estado do Pará e no Território Federal do
Amapá, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo i, itens III e V, da Constituição, e o artigo 54 do
Decreto-lei n:' 227, d- 8 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Cor' .rtuí Reserva Nacional de cobre e seus associados a
área compreendida entre os paralelos 01 "00'00" de latitude norte e
00"40'00" de latitude sul, e os meridianos 052"02'00" e 054'18'00" de
longitude oeste, no Estado do Pará e no Território Federal do Amapá.
Art. 2? Os trabalhos de pesquisa destinados à determinação e
avaliação das ocorrências de cobre e seus associados na .área descrita
no artigo I? caberão, com exclusividade, à Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM, que os executará com recursos próprios
ou oriundos de convênios firmados com o Grupo Executivo para a Região do Baixo Amazonas - GEBAM.
Art. 3? As concessões de lavra das jazidas de cobre e minerais a
este associados, na área sob reserva, somente serão outorgadas às empresas com que haja a CPRM negociado os resultados dos respectivos
trabalhos de pesquisa, na forma do Decreto-lei n? 764, de 15 de agosto
de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei n? 6.399, de 10 de dezembro de 1976.
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Parágrafo único. A negociação de que trata o § 2? do artigo 6? do
Decreto-lein? 764, de 15 de agosto de 1969, obedecerá, quanto á área
descrita no artigo I?, a critérios específicos estabelecidos pelo Ministro
das Minas e Energia, ouvidos, previamente, a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e demais órgãos interessados.
Art. 4? As autorizações de pesquisa e as concessões de lavra que
o Governo resolva conferir, nos termos do artigo 54 do Decreto-lei n:'
227, de 28 de fevereiro de 1967, e do artigo 120 do Regulamento aprovado pelo Decreto n:' 62.934, de 2 de julho de 1968, relativamente a substâncias minerais outras encontradas na área reservada por este decreto,
sujeitar-se-ão a condições especiais prescritas em atado Ministro das
Minas e Energia, ouvida a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional.
Parágrafo único. As autorizações, e concessões de que cuida este
artigo se concretizarão em ato exarado em processo instruído pelo Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, ao qual precederá a manifestação da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e de outros órgãos interessados, observados os §§ I? e 4? do artigo
120 do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 62.934, de 2 de julho de
1968.
Art. 5? Não serão atingidas pelas prescrições deste decreto, ressalvadas aquelas dos artigos 4? e 6?, as autorizações de pesquisa e concessões de lavra regularmente outorgadas, na área sob reserva, antes
de sua edição.
Art. 6? A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional,
pelo GEBAM, acompanhará, em todas as suas fases, os trabalhos de
pesquisa e lavra desenvolvidos na área descrita no artigo I?, observada
a atuação legal específica inerente ao DNPM.
Art. 7? Até que seja levantado todo o potencial da área reservada, a CPRM aplicará, nos respectivos trabalhos de pesquisa, o lucro
líquido que lhe advier das negociações dos direitos sobre as jazidas que
ali hajam sido definidas, respeitados os direitos de seus acionistas minoritários.
Art. 8? O Ministro das Minas e Energia expedirá os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 9? Este decreto entrará em vigor n~ data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

Danilo Venturini
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DECRETO N? 89.405, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1984
Fixa o limite a que se refere o artigo 27
do Decreto-lei n? 2.065, de 26 de outubro de
1983.

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 27, do Decreto-lei n? 2.065, de 26 de outubro de 1983, e
Considerando ter sido negativa a taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIBI real per capita, apurada segundo estudos preliminares sobre o desempenho da economia brasileira durante o ano de
1983,
DECRETA:
Art. I? É fixado em O (zero), até 31 de dezembro de 1984, o limite
a que se refere o artigo 27 do Decreto-lei n? 2.065, de 26 de outubro de
1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Murillo Macêdo
Delfim Netto
DECRETO N? 89.406, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades relacionadas em
anexo para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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?, do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos MC n?s 11.656/82, 51.048/83, 174.119/83, 29.100.000003/84,
29.100.000008/84,
29.100.000019/84,
174.007/83,
174.611/83,
29.106.000048/84 e 29.100.000004/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
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de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus elementos indicadores, para explorarem, sem direito de exclusividades, serviços de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 475, de 6 de dezembro de 1935
Entidade: SI A Rádio Guarani
Cidade: Belo Horizonte
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? B-11, de 11 de janeiro de
1961
Entidade: Fundação Radiodifusora de Congonhas - Rádio
Congonhas
Cidade: Congonhas
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 406, de 26 de abril de 1951
Entidade: Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda.
Cidade: Osvaldo Cruz
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 253, de 7 de março de
1955
Entidade: Rádio Difusora de Casa Branca Ltda.
Cidade: Casa Branca
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 481, de 6 de outubro de
1960
Entidade: Rádio Difusora de Araçatuba Ltda.
Cidade: Araçatuba
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 417, de 5 de maio de 1948Entidade: Rádio Difusora de Itápolis Ltda.
Cidade: Itápolis
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 41, de 22 de janeiro de
1946
Entidade: Rádio Difusora de Piracicaba SoA.
Cidade: Piracicaba
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 900, de 21 de setembro de
1950
Entidade: Rádio 'I'uíuti Ltda.
Cidade: Martinópolis
Unidade da Federação: São Paulo
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Ato de Outorga: Portaria MVOP nv 64, de 22 de janeiro de
1946
Entidade: Rádio Difusora de Laguna Sociedade Ltda.
Cidade: Laguna
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 477, de 6 de outubro de
1960
Entidade: Rádio Piratininga de Piraju Ltda.
Cidade: Píraju
Unidade da Federação: São Paulo
Parágrafo único. A execução dos serviços de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. e. Mattos

DECRETO N? 89.407, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos, a concessão
outorgada à Rádio Cultura D'Oeste S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.

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? do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n:' 51.107/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Rádio Cultura D'Oeste S .A., outorgada através da Portaria MVOP n? 615, de 24 de junho de 1946, para explorar, na cidade de
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Lavras, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja oU
torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
R

Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.408, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Sociedade Rádio Guerujá de Orleans Ltda., para a Rádio Sociedade
Cruz de Malta Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 94, item 3, letra a, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de
31.10.1963, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 80.815/83,
DECRETA:
Art. I? Fica a Sociedade Rádio Guarujá de Orleans Ltda., autorizada a realizar a transferência direta para a Rádio Sociedade Cruz de
Malta Ltda., pelo restante do prazo da concessão que lhe foi outorgada
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Orleans, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.409, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades relacionadas em
anexo para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federaceo indicadas.

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? do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos MC n?s 174.524/83, 51.051/83, 29.101.000126/84, 29.106.000105/84,
29.106.000102/84, 29.104.000036/84, 174.197/83, 71.895/83, 71.913/83 e
71.918/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 624, de 27 de dezembro de
1949
Entidade: Rádio Educadora de Limeira S .A.
Cidade: Limeira
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 850, de 23 de setembro de
1946
Entidade: Rádio Estância Ltda.
Cidade: São Lourenço
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 862, de 20 de setembro de
1949
Entidade: Rádio Macaé Ltda.
Cidade: Macaé
Unidade da Federação: Rio de Janeiro
Ato de Outorga: Portaria MVOP n" 663, de 21 de julho de
1954
Entidade: Diário da Manhã Ltda.
Cidade: Florianópolis
Unidade da Federação: Santa Catarina
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 945, de 13 de novembro
de 1945
Entidade: Rádio Sociedade Catarinense Ltda.
Cidade: J oaçaba
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.005, de 29 de novembro
de 1948
Entidade: Sociedade Rádio Montanhesa Ltda.
Cidade: Viçosa
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 336, de 30 de março de
1946
Entidade: Rádio Jaboticabal Limitada
Cidade: Jaboticabal
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 284, de 9 de abril de 1957
Entidade: Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda.
Cidade: Cianorte
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 628, de 15 de julho de
1955.
Entidade: Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda.
Cidade: Cruzeiro do Oeste
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 208, de 6 de abril de 1956
Entidade: Rádio Jornal de Maringá Ltda.
Cidade: Maringá
Unidade da Federação: Paraná.
Parágrafo único. A execução dos serviços de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.410, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Dispõe sobre a compoeiçeo das Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente
do Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico a Educação - CEDA TE, 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, no
Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, no Decreto n:' 83.844, de 14
de agosto de 1979, e o que consta do Processo n? 00600-001914/84-10,
DECRETA:
Art. I? São criadas, mantidas e transformadas funções de confiança, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Superior, código: LT-DAS-101, e Assessoramento Superior, código: LT-DAS-102, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código: LT-DAS-100, da Tabela Permanente do Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação ~ CEDATE, órgão autônomo vinculado ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assessor, de que
trata este decreto, é a descrita no Anexo I-A.
Art. 3? As funções de confiança e os cargos relacionados nos
Anexos 11 e lI-A ficam suprimidos para o fim de compensar despesas.
Art.
Anexo I
creto n?
de 14 de

4? O provimento das funções de confiança compreendidas no
deste decreto far-se-á na forma do item II do artigo 7? do De77.336, de 25 de março de 1976, alterado pelo Decreto n? 83.844,
agosto de 1979.

Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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ANEXO II
Relação dos cargos em comissão e funções gratificadas no Quadro
Permanente Centro de Desenvolvimento e. Apoio Técnico à Educação
- CEDATE, suprimidos na forma do artigo 17

do Decreto n? 72.912, de 10/outubro/1973.
N? de

Cargos ou

Denominação

Símbolo

Funções

2

LT-DAS-I02.1

Assessor

ANEXO lI-A
Relação dos cargos do Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Cultura, suprimidos a partir da data da publicação deste Anexo.

N? de

Cargos

2

1

Código

Denominação

Professor de 1:' e 2:' graus
Auxiliar em Assuntos Educacionais

M-402.C-ref.3
NM-1025-ref.31

DECRETO N? 89.411, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Altera a redação da alínea e do artigo
I? do Decreto n.O 83.840, de 14 de agosto de
1979, que delega competência a Ministros
de Estado e a outras autoridades, para a

prática de atos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, parágrafo único, da Constituição, e tendo em vista
o artigo 12 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e as diretrizes estabelecidas no Decreto n? 83.785, de 30 de julho de 1979,
DECRETA:
Art. I? A alínea e do artigo I? do Decreto n? 83.840, de 14 de
agosto de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I?
.
e) exoneração, a pedido, ou dispensa ,»
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 89.412, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
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 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? 702.853/82,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas nas seguintes faixas: a) variável de 15,OOm (quinze metros) a 30,00m (trinta
metros) de largura, destinada à passagem da linha de. transmissão, em
138kV, a ser estabelecida entre a subestação Pioneiros e as estruturas
n?s 26-2 e 26-3 da linha de transmissão Pioneiros - Igarapava; b) variável de O (zero) a 30,00m (trinta metros) de largura, destinada à passagem da linha de transmissão, em 138kV, Pioneiros - Barretos, no trecho a ser estabelecido entre a subestação Pioneiros e a estrutura n? l-I,
nos Municípios de São Joaquim da Barra, Guará e Ituverava, Estado
de São Paulo, cujos projetos e Plantas de Situação n?s BX-A1-11,464Campinas e BX-SK-61.596-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? 702.853/82.
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 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 For-
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ça e Luz - CPFL, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de cans·
trução, 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 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 de1956.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.413, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Pioneiros,
da Compenbíe 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n? 702.853/82,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra de propriedade particular, com o total de
7.500,OOm' (sete mil e quinhentos metros quadrados), necessárias à am-
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pliação da subestação Pioneiros, no Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
Art. 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes das Plantas de Situação nrs BX·SK-61.l44Campinas e BX·SK-61.146-Campinas, aprovadas 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? 702.853/82, e
assim descritas:
Área de terra adicional 1 - com 4.525.00m 2 necessária à ampliação da subestação Pioneiros
- tem início na estaca n? 1, cravada na divisa com o terreno da subestação Pioneiros, 138/69kV, de propriedade da
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL; deste ponto se·
gue com o rumo e distância NO 40°55' - 50,00 metros, confronta com terras da desaproprianda até a estaca n:' 2; neste ponto
deflete à direta, forma um ângulo interno de 90°00' e segue com
o rumo e distância NE 49°05' - 71,00 metros, confronta com
terras da desaproprianda até a estaca n? 3, onde, também, faz
divisa com terras de propriedade de Álvaro Sostena; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 127°57' e segue
com o rumo e distância SE 78'052' - 63,40 metros, confronta
com terras de Álvaro Sostena até a estaca n? 4, onde, também,
faz divisa com o terreno da subestação Pioneiros, de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL; neste ponto
deflete à direita, forma um ângulo interno de 52°03' e segue com
o rumo e distância SO 49'05' - 110,00 metros, confronta com o
terreno da referida subestação Pioneiros até a estaca n:' 1, onde
teve início esta descrição.
Área de terra adicional 2 - com 2.975,OOm2 necessária à ampliação da subestação Pioneiros
- tem início na estaca n? 1, cravada na divisa com o terreno da subestação Pioneiros, 138/69kV, de propriedade da
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL; deste ponto segue com o rumo e distância SO 49'05' - 40,00 metros, confronta
com o terreno da referida subestação Pioneiros até a estaca n:'
2, onde, também, faz divisa com terras de propriedade de Romualdo de Lollo; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo
interno de 127'57' e segue com o rumo e distância NO 78'52' 63,40 metros, confronta com terras de Romualdo de Lollo até a
estaca n:' 3, onde, também, faz divisa com terras da desaproprianda; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno
de 52'03' e segue com o rumo e distância NE 49'05' - 79,00 metros, confronta com terras da desaproprianda até a estaca n? 4;
neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 90'00'-,
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e segue com o rumo e distância SE 40°55' - 50,00 metros, confronta , ainda , com t erras da d esaprop r'ianda até a es ta ca n ? 1,
onde t ev e in icio est a descrição .
Art . 3? Fica autorizada a Companhia P aulist a d e Força e Luz
CPFL a promover a desapropriaçã o da s referidas área s de terr a na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parâgrafo único. Nos termos do artigo 15 d o Decreto-lei n ? 3.365,
d e 21 d e junho 'd e 1941, modificado pela Lei n ? 2.786, de 21 d e m a io d e
1956, fica a ex p ro pria nte autorizada a invo car o ca ráter de urgên cia no
processo de de sapropriação , para fins de imissão n a posse das área s de
terra abrangidas por e st e d ecreto.
Art . 4? E ste d ecreto entra rá em vigor na d a ta d e sua publicação,
revogadas as disposições em contrá rio.
Brasília, 29 de fevereiro de 1984 ; 163? d a Independên cia e 96? d a
República.
JO ÃO FIGUEIREDO
Cesar Ca ls

DECRETO N ? 89.414, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1984
Aprova o R eg ulamen to do Dep arta mento d e Pes q uisas e Desenvolvimento, e dá
outras p ro vid ências.

O PRESIDENTE DA REP ÚBLICA, usando das atribuições que
lhe con fere o a rtigo 81, item lII , d a Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento do Departamento de Pcsquisas e Desenvolvimento, que com este baixa, assinado p elo Ministro
de Estado da Aeronáutica .
Art. 2? E ste d ecreto ent ra r á em vigor n a dat a de s u a public ação,
revogados os Decretos n ? 76.080, d e 5 d e a gosto d e 1975, n ? 88.1 35, de I ?
de março de 1983 e demais disposições e m contrário .
Brasília, 29 de fevereiro de 1984; 163? d a Independência e 96? da
República .
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISAS
E DESENVOLVIMENTO REG/DEPED
PRIMEIRA PARTE
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I

Finalidade e Subordinação
Art. I? O Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento,
(DEPED), é o Órgão de Direção Setorial do Ministério da Aeronáutica
incumbido de assegurar a consecução dos objetivos da Política Aeroespacial de interesse do Ministério da Aeronáutica nos setores da Ciência, da Tecnologia e da Indústria.
Art. 2? O DEPED é diretamente subordinado ao Ministro da Aeronáutica.
Art. 3? O DEPED tem sede em Brasília, DF.
CAPÍTULO II

Atribuições Gerais
Art. 4? compete ao DEPED:
1. a consecução dos objetivos da Política Aeroespacial de interesse do Ministério da Aeronáutica, no que diz respeito à qualificação profissional, às pesquisas, ao desenvolvimento e a outras atividades relacionadas com os assuntos aeronáuticos e espaciais, nos Setores da
Ciência e da Tecnologia;
2. o fomento, a coordenação e o apoio às atividades industriais
dos setores aeronáuticos e espacial de interesse do Ministério da Aeronáutica;
3. os estudos para a construção, operação, modernização e ampliação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), dos Centros de Lançamento e dos Campos de Provas destinados à realização de atividades e
projetos espaciais de interesse do Ministério da Aeronáutica, de conformidade com o estabelecido nas Diretrizes-Gerais da Política Nacional
de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
4. a ligação com os Órgãos Centrais dos Sistemas da Administração Federal nos assuntos relacionados diretamente com suas atribuições específicas;
5. a verificação do cumprimento das normas, critérios, princípios
e programas elaborados pelos Órgãos Centrais dos Sistemas do Ministério da Aeronáutica, no âmbito de sua jurisdição;
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6. a proposiçao de normas, critérios, princípios, planos, programas e projetos relativos às atividades científicas, tecnológicas e de fomento industrial, relacionados com os assuntos aeronáuticos e espaciais de interesse do Ministério da Aeronáutica; e
7. a supervisão das atividades do Conselho Técnico de Aeronáutica e Espaço (CONTAE), Comissões e Assessorias.
SEGUNDA PARTE
Estrutura Básica, Atribuições e Pessoal
CAPÍTULO I

Estrutura Básica e Atribuições
Art. 5? O DEPED tem a seguinte constituição:
1. Direção-Geral;
2. V ice-Direção; e
3. Gabinete.
Art. 6? São diretamente subordinadas ao Diretor-Geral do DEPED
e regem-se por Regulamentos próprios as seguintes Organizações Militares:
1. Centro Técnico Aeroespacial;
2. Centros de Lançamento;
3. Campos de Provas; e
4. Centros, Institutos e Laboratórios Isolados.
Art. 7? A Direção-Geral tem a seguinte constituição:
1. Diretor-Geral;
2. Conselho Técnico de Aeronáutica e Espaço (CONTAE);
3. Comissões;
4. Assessores;
5. Divisão de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (DPAA); e
6. Seção de Informações.
Parágrafo único. O Diretor-Geral dispõe de um Assistente e de
uma Secretaria por este chefiada.
Art. 8? Ao Diretor-Geral, além dos encargos especificamente previstos nas normas em vigor e de outros que lhe forem cometidos, compete:
1. dirigir, coordenar e controlar as atividades dos órgãos do
DEPED;
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2. coordenar e supervisionar as Organizações subordinadas;
3. manter o Ministro informado sobre os assuntos relativos ao setor de atividades do DEPED;
4. submeter à aprovação do Ministro, quando for o caso, as normas, critérios, princípios, planos, programas e projetos relativos à
Política Aeroespacial, nos setores da Ciência, da Tecnologia e da Indústria;
5. encaminhar aos órgãos competentes o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Aeronáutica;
6. orientar a elaboração das propostas orçamentárias anual e plurianual, do âmbito do DEPED;
7. orientar, supervisionar e decidir sobre a admissão, a formação
e o aperfeiçoamento, no país e no exterior, dos recursos humanos necessários ao funcionamento das Organizações subordinadas;
8. assegurar o cumprimento das normas, critérios, princípios e
programas elaborados pelos Órgãos Centrais dos Sistemas do Ministério da Aeronáutica;
9. propor aos Órgãos Centrais dos Sistemas, estranhos ao
DEPED, modificações e/ou criação de normas, critérios, princípios e
programas;
10. presidir o Conselho Técnico de Aeronáutica e Espaço
(CONTAE);
11. promover, com aprovação do Ministro, congressos, simpósios,
conferências, seminários, reuniões, convenções e exposições, nacionais
ou internacionais, a fim de estimular o desenvolvimento científico e
tecnológico, referente às atividades aeroespaciais, de interesse do Ministério da Aeronáutica.
12. promover e manter intercâmbio de informações técnicocientíficas com instituições nacionais ou internacionais que se dediquem às atividades aeroespaciais ou correlatas;
13. promover e firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos de interesse e do nível do DEPED ou quando especificamente autorizado;
14. analisar e aprovar protocolos, convênios, contratos, acordos,
ajustes, termos aditivos e outros instrumentos jurídicos relativos a intercâmbio e cooperação, a serem celebrados pelas Organizações subordinadas; e
15. promover a integração das atividades do DEPED com as dos
demais Órgãos do Ministério da Aeronáutica.
Art. 9? O Conselho Técnico de Aeronáutica e Espaço (CONTAE)
é o Órgão Consultivo do Diretor-Geral para assuntos de Desenvolvi-
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menta Científico, Tecnológico e Industrial compreendidos nas atribuições do DEPED.
Parágrafo único. A constituição e o funcionamento do CONTAE
são definidos por ato ministerial.
Art. 10. As Comissões são órgãos de caráter temporário que têm
por finalidade a execução das atividades específicas a cargo do DE. PED, quando a importância ou a urgência da tarefa justificar sua criação.
§ I? As Comissões são criadas por ato específico do Ministro da
Aeronáutica, mediante proposta encaminhada através do Estado-Maior
da Aeronáutica.
§ 2? A finalidade e a constituição das Comissões são estabelecidas no ato de sua criação.
Art. 11. Os Assessores têm por finalidade prestar assessoria específica nos seus respectivos campos de especialidade e/ou atuação.
Art. 12. A DPAA e a Seção de Informações têm suas atribuições
previstas, respectivamente, nas N armas dos Sistemas de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) e de Informações da
Aeronáutica (SINFAER).
Art. 13. A Vice-Direção tem a seguinte constituição:
I. Vice-Diretor;
2. Divisão de Planejamento;
3. Divisão de Coordenação e Controle;
4. Divisão de Ciência e Tecnologia;
5. Divisão de Organização e Legislação; e
6. Divisão de Recursos Humanos.
Parágrafo único. O Vice-Diretor dispõe de um Assistente e de
uma Secretaria por este chefiada.

Art. 14. Ao Vice-Diretor, além dos encargos especificamente previstos nas normas em vigor e de outros que lhe forem cometidos, compete:
1. dirigir, coordenar e controlar as atividades das Divisões subordinadas;
2. manter o Diretor-Geral informado sobre os assuntos relativos
às atividades dos órgãos da Vice-Direção; e
3. representar o Ministério da Aeronáutica junto à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE).
Art. 15. A Divisão de Planejamento é o órgão encarregado do planejamento integrado e análise da viabilidade econômica de programas e
projetos.
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Art. 16. A Divisão de Coordenação e Controle é o órgão encarregado da coordenação e controle da execução física, bem como do acompanhamento econômico-financeiro dos planos, programas, projetos,
contratos e convênios.
Art. 17. A Divisão de Ciência e Tecnologia é o órgão encarregado do trato dos assuntos pertinentes às atividades técnico-científicas,
no campo aeroespacial.
Art. 18. A Divisão de Organização e Legislação é o órgão encarregado de estudar, analisar, apresentar estudos e pareceres sobre assuntos jurídicos. legais e organizacionais, bem como manter atualizada a
legislação pertinente à Política Aeroespacial.
Art. 19. ~ A Divisão de Recursos Humanos é o órgão encarregado
do trato dos assuntos relacionados com os recursos humanos, no âmbito do DEPED.
Art. 20. As Secretarias do Diretor-Geral e do Vice-Diretor têm
por finalidade prestar assistência pessoal aos respectivos OficiaisGenerais no trato. entre outros, dos assuntos de Segurança e Relações
Públicas.
Parágrafo único. A Secretaria do Diretor-Geral presta também o
apoio necessário ao funcionamento do CONTAE.
Art. 21. O Gabinete é o órgão que tem por finalidade assegurar o
apoio administrativo e de serviços necessários ao cumprimento da missão do DEPED.

CAPÍTULO II
Pessoal

Art. 22. O Diretor-Geral do DEPED é Tenente-Brigadeiro-do-Ar,
da Ativa, não incluído em categoria especial.
Art. 23. O Vice-Diretor é Brigadeiro-do-Ar ou Engenheiro da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 24. Os Chefes de Divisão e do Gabinete são Coronéis do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 25. O Chefe da Seção de Informações é Oficial-Superior do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, de preferência diplomado
no CEM/CSC e/ou em Curso da Área de Informações.
Art. 26. O Chefe da DPAA é Tenente-Coronel Aviador, da Ativa,
de preferência com Curso de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos.
Art. 27. Os Chefes das Subdivisões são Tenentes-Coronéis ou
Majores do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, de preferência
diplomados no CEM/CSC.
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Art. 28. Os Assistentes do Diretor-Geral e do Vice-Diretor são
Tenentes-Coronéis ou Majores do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da
Ativa.
Art. 29. O substituto eventual do Diretor-Geral do DEPED é o
Vice- Diretor.
Art. 30. As demais substituições eventuais far-se-ão dentro de cada órgão constitutivo do DEPED, respeitados o princípio geral da hierarquia e as qualificações exigidas.
Art. 31. A denominação específica dos Agentes da Administração
constará do Regimento Interno do DEPED.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias e Finais
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias
Art. 32. O Diretor-Geral do DEPED submeterá a proposta de Tabela de Organização e Lotação ao Ministro da Aeronáutica, no prazo de
120 (cento e vinte] dias após a publicação deste Regulamento.
CAPÍTULO II

Disposições Finais
Art. 33. O desdobramento dos órgãos constitutivos do DEPED
em subdivisões e/ou Seções e Subseções, bem como a discriminação
das funções dele decorrentes são estabelecidas no Regimento Interno.
Art. 34. Os casos não previstos no presente Regulamento serão
submetidos ao Ministro da Aeronáutica.

Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 89.415, DE I? DE MARÇO DE 1984
Aumenta o Capital da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- CODEVASF, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 3? e 6? da Lei n:' 6.088, de 16 de julho de 1974,
DECRETA:
Art. I? O Capital da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco ~ CODEVASF, fica elevado de Cr$ 3.881.272.584,00 [três
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bilhões, oitocentos e oitenta e um milhões, duzentos e setenta e dois
mil e quinhentos e oitenta e quatro cruzeiros), para Cr$ 4.903.309.452,00
(quatro bilhões, novecentos e três milhões, trezentos e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e dois cruzeiros).
Art. 2? Os recursos necessários para o aumento referido no artigo
anterior, no montante de Cr$ 1.022.036,868,00 (um bilhão, vinte e dois
milhões, trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e oito cruzeiros), corretão à conta dos resultados apurados nos Balanços dos exercícios de
1981 e 1982.
Art. 3? O artigo 10 dos Estatutos da CODEV ASF, aprovados pelo
Decreto n:' 74.744, de 22 de outubro de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. O Capital Social da CODEV ASF, pertencente integralmente à União é de Cr$ 4.903.309.452,00 (quatro bilhões,
novecentos e três milhões, trezentos e nove mil quatrocentos e
cinqüenta e dois cruzeiros), representado por 816.638.524 ações
ordinárias nominativas, sem valor norninal .»
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, I? de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.416, DE I? DE MARCO DE 1984
Dá nova redação ao artigo 1? do Decreto n:' 71.578, de 19 de dezembro de 1972, que
dispõe sobre a coordeneçüo das solenidades
de substituição da Bandeira Nacional hasteada no mastro especial implant'ado na
Praça dos Três Poderes, em Breeüie, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o artigo
43, da Lei n? 5.700, de I? de setembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? O artigo I? do Decreto n:' 71.578, de 19 de dezembro de
1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? A coordenação das solenidades de substituição
da Bandeira Nacional hasteada no mastro especial implantado
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na Praça dos Três Poderes, em Br asília, observado o di sposto
no § I ? d o a rtigo 12. da Lei n ? 5.700. de I ? de setem br o d e 1971,
a se rem realiz adas nos meses de ma rço , jul ho e nov emb ro é da

responsabilidade. respectiv am en te, dos Min istério s da Aeronáutica, da Marinh a e do Ex ército .
Parágrafo único . N os demais mes es a co ordenação de que
t rata est e artigo cabe ao Governo d o Distrito Fe d eral , »
Art. 2? E ste decreto entrará em v ig or na data de s ua public ação ,
revogadas as dis posições em contrário .

Brasília. I ? de m arço de 1984; 163? d a Independência e 96? d a
República .
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
_ Maximiano Fonseca
Walter Pires
Délio J ardim de M attos

DECRETO N ? 89.417. DE I ? DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o limite do ca pital e ut oriz ad o da Petr o brás Di st ri buidora S .A .

ER .

O PRESIDENTE DA REPÚBLIC A, usando das atribuições que
lh e confere o artigo 81, item Hl, da Co nstit uição. e t endo em vi sta o
que consta do Proces so MME n ? 607 .347/ 83·2.
DECRETA :
Art. I ? Fic a permitid o à P etrobrá s Distribuidora S .A. - BR a
proceder o a u ment o do limite do se u ca p ital autorizado d e Crs
52.483.262.569.00 (cinqüenta e dois bilhões. quatrocentos e oitenta e três
milhões. duzento s e s es senta e dois mil e quinhentos e sessenta e no v e

cru ze iro s) para Crê 160.000.000 .000,00 (cen t o e ses senta bilhões de cruzeiros] ,
Art. 2?

Este decreto e nt r ará em vigor na data de sua publicação.

revogadas a s disposições em contrário .

Brasília, I ? de m arço de 1984; 163? d a Indep endência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ces ar Cal s
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DECRETO N? 89.418, DE I? DE MARÇO DE 1984
Autoriza o Banco Central do Brasil a
contratar refinanciamento, no valor de até
US$ 156.000.000,00, em favor da República
da Bolívia.

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 11, item H, da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? O Banco Central do Brasil fica autorizado a, como agente
do Governo Federal, negociar e contratar refinanciamento, até o limite
de US$ 156.000.000,00 (conto e cinqüenta e seis milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), em favor da República da Bolivia.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, I? de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.419, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Promulga o Convênio Sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando. que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Le
gislativo n? 59, de 29 de agosto de 1983, o Convênio Sobre Transportes
Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GOM
vemo da República do Equador, celebrado em Brasilia, a 9 de fevereiro
de 1982.
Considerando que o referido Convênio entrou em vigor, por troca
de Instrumentos de Ratificação, a 9 de fevereiro de 1984, na forma de
seu artigo XXVII,
M

DECRETA:
Art. I? O Convênio Sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
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Equador, 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, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares

o convênio está publicado no

D.O. de 9-3-84.

DECRETO N? 89.420, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Altera o Estatuto da Fundação N seionaI do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto n? 84.638, de 16 de abril de 1980, 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? Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação
N acionai do índio - FUN AI, entidade vinculada ao Ministêrio do Interior e criada com base na autorização constante da Lei n'' 5.371, de 5 de
dezem bro de 1967.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto n P 84.638, de 16 de abril de 1980, e demais disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO
CAPíTULO I
Denominação, natureza e finalidade
Art. I? A Fundação Nacional do índio, instituida em virtude da
Lei n" 5~371, de 5 de dezembro de1967, como pessoa juridica de direito
privado, com patrimônio próprio, nos termos da lei civil, com sede e fo-
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ro na Capital Federal, reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação pertinente, tendo por finalidade:
I - exercer, em nome da União, a tutela dos índios e das comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional;
II - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da
política indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do indio e às instituições e comunidades tribais;
b) garantia à inalienabilidade e à posse das terras habitadas pelos
indios e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes;
c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu
contacto com a sociedade nacional;
d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a
processar-se sua evolução sócio-econômica a salvo de mudanças bruscas.
III - gerir o patrimônio indígena, visando a sua conservação,
ampliação e valorização;
IV - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas
científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas, visando a preservação das culturas e a adequação dos programas assistenciais;
V
promover a prestação de assistência médico-sanitária aos
índios;
VI
promover a educação de base apropriada ao índio, visando
a sua progressiva integração na sociedade nacional:
VII - promover o desenvolvimento comunitário;
VIII - despertar, através dos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa indigenista;
IX - exercitar o poder de polícia nas áreas indígenas e nas matérias atinentes à proteção do índio;
X - cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto do Índio - Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
Art. 2? Compete à Fundação exercer os poderes de representação
ou assistência jurídica inerente ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais.
Art. 3? A Fundação, na forma da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, e Decreto n:' 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, promoverá a demarcação e registro de propriedade das terras ocupadas ,pelos silvícolas.
Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação poderão
ser realizadas por entidades públicas ou privadas, através de convênios
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ou contratos, 'firmados na forma da legislação pertinente, desde que. o
órgão tutelar não tenha condições de realizá-las diretamente.
CAPÍTULO n

Patrimônio e Recursos
Art. 4? Constituem patrimônio e recursos da Fundação:
I - o acervo de bens atuais e aqueles que venham a ser adquir idos para uso próprio ou que lhe sejam transferidos com essa finalidade, exceto aqueles adquiridos à conta da renda do Patrimônio Indígena;
II - as dotações orçamentárias e créditos adicionais;
111 - as subvenções, auxílios e doações de pessoas físicas, jurfdicas, públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV - as rendas e emolumentos provenientes de serviços prestados
a terceiros;
V
VI -

o dízimo da renda líquida anual do Patrimônio Indígena;
outras rendas.
CAPÍTULO III

Organização e Competência
Art. 5? A Fundação Nacional do Índio terá a seguinte estrutura
básica:
I - Presidência;
n - Órgãos Colegiados:
- Conselho Indigenista;
- Conselho Fiscal.
In
Orgâos de Assessoramento Direto ao Presidente;
IV
Órgão Central de Coordenação e Controle;
Superintendência Executiva
Diretoria de Patrimônio Indígena;
- Diretoria de Assistência do Índio;
- Diretoria de Administração.
V - Órgãos Executivos Regionais:
- Delegacias Regionais.
Art. 6? O Presidente da Fundação será livremente escolhido e nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
§ I? O Superintendente Executivo e os Diretores serão indicados
pelo Presidente da FUN AI e nomeados, em comissão, pelo Ministro de
Estado do Interior.
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§ 2? Os titulares dos demais órgãos, excetuados os Conselhos Indigenista e Fiscal, serão nomeados pelo Presidente da Fundação.
Art. 7? O detalhamento da Estrutura Básica, bem como as normas gerais de funcionamento da Fundação, serão definidos em Regimento Interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado do Interior.
Art. 8? São atribuições do Presidente da Fundação:

I - formular o plano de ação da entidade, estabelecendo as diretrizes para o cumprimento da política indigenista;
11 - articular-se com outras entidades públicas e privadas, visando a obtenção de fontes alternativas de recursos;
III
gerir o Patrimônio Indígena:
IV - representar a Fundação, judicial e extrajudicialmente;
V - decidir sobre a aquisição e alienação de bens imóveis da
Fundação, ouvido o Conselho Fiscal;
VI - assinar convênios, acordos, ajustes e contratos;
VII - baixar instruções sobre o poder de polícia nos territórios
tribais, no sentido de resguardar a liberdade, a segurança, a ordem, os
costumes e a propriedade dos si! vícolas;
VIII - submeter à aprovação do Ministro de Estado do Interior a
proposta orçamentária da entidade;
IX - elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado do
Interior o Regulamento do Pessoal da entidade, observando-se as condições do mercado de trabalho e as diretrizes da política salarial do governo, definidas pelo Conselho Nacional de Política Salarial;
X - apresentar, trimestralmente, ao Conselho Fiscal os balancetes da Fundação e do Patrimônio Indígena e, anualmente, as respectivas prestações de contas;
XI
delegar competência e constituir mandatários;
XII
admitir e dispensar pessoal;
XIII
empossar os membros dos Conselhos Indigenista e Fiscal;
XIV
prover os cargos e funções de confiança;
XV
providenciar a elaboração do Regimento Interno da Fundação, submetendo-o à aprovação do Ministro de Estado do Interior.
Art. 9? Os órgãos de assessoramento fornecerão ao Presidente da
Fundação o apoio técnico para formulação de diretrizes gerais relacionadas com o planejamento, pesquisa científica, assuntos jurídicos, segurança e informação, comunicação social, fiscalização e controle centrais.
Art. 10. O Conselho Indigenista, órgão de aconselhamento
científico e cultural ao Presidente, tem por finalidade zelar pelo cum-
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primento da legislação relativa à proteção e assistência ao índio e comunidades indígenas.
Parágrafo único. O Conselho elaborará seu Regimento Interno
que será aprovado pelo Ministro de Estado do Interior.
Art. 11. O Conselho Indigenista será constituído de sete membros, nomeados, com os respectivos suplentes, pelo Ministro de Estado
do Interior, com mandato de dois anos, sendo permitida sua recondução, devendo recair a escolha em pessoas de comprovado conhecimento
da problemática indigena.
§ I? Do Conselho Indigenista farão parte, necessariamente, um
representante do Ministério da Saúde, um do Ministério da Educação e
Cultura e um do Ministério da Agricultura.
§ 2? A presidência do Conselho Indigenista será exercida pelo
Presidente da Fundação, que terá o voto de qualidade.
§ 3? O Presidente da FUN AI poderá convidar representantes de
entidades públicas ou privadas de caráter cultural ou científico, para
participarem das reuniões do Conselho Indigenista.
Art. 12. O Conselho Indigenista reunir-se-á, ordinariamente, quatro vezes por ano, em datas previamente programadas e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, ou por solicitação
de pelo menos dois terços de seus membros.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Indigenista perceberão, por sessão, gratificação de presença equivalente a 50% (cinqüenta
por cento) do Maior Salário Mínimo vigente.
Art. 13. Ao Conselho Fiscal compete exercer a fiscalização da administração econômica e financeira da Fundação e do Patrimônio
Indígena.
Art. 14. O Conselho Fiscal constituir-se-á de 03 [t.rês] membros,
bacharéis em Ciências Contábeis, dos quais um representante do Ministério do Interior (que será o Presidente), um do Ministério da Fazenda e um da Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
nomeados com os respectivos suplentes pelo Ministro de Estado do Interior, por indicação dos respectivos Ministros de Estado, com mandato de dois anos, vedada a recondução.
Art. 15. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, quatro vezes por ano, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente.
Parágrafo único. A remuneração mensal de cada membro do Conselho Fiscal será de 3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos por
cento) do valor médio da remuneração atribuída aos titulares da Diretoria.
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Art. 16. À Superintendência Executiva, com o apoio de órgãos específicos, compete o planejamento, a coordenação, consolidação, orianta ção e controle das atividades operacionais descentralizadas.
Art. 17. À Diretoria de Patrimônio Indígena compete coordenar,
controlar, acompanhar e promover o desenvolvimento das atividades
relacionadas com a identificação, delimitação, demarcação e regularização de terras indígenas, o levantamento e uso dos recursos naturais ne. las existentes, assim como propor o estabelecimento de normas referentes à aplicação da renda do Patrimônio Indígena e à manutenção da integridade das terras indígenas.
Art. 18. À Diretoria de Assistência ao Índio compete coordenar,
controlar e acompanhar a execução das atividades de assistência às populações indígenas nos campos da educação, saúde e desenvolvimento
comunitário.
Art. 19. À Diretoria de Administração compete coordenar, centrolar e executar, no âmbito da Administração Central, as atividades relativas a pessoal, material, patrimônio, finanças, contabilidade, telecomunicações, assistência médico-social, contabilização dos recursos da
Renda do Patrimônio Indígena e administração das atividades de aquisição e comercialização do artesanato indígena, cabendo-lhe ainda a
coordenação, o acompanhamento e o controle dessas atividades realizadas pelos órgãos descentralizados, bem como propor normas e padrões
relativos ao seu âmbito de atuação para orientação dos mesmos.
Art. 20. As Delegacias Regionais, órgãos descentralizados, têm
por finalidade planejar, organizar, dirigir, orientar, coordenar e centrolar a execução das atividades de assistência ao índio em suas respecti·
vas áreas de jurisdição.
Art. 21. A localização e o dimensionamento das Delegacias Regionais serão estabelecidos em função de estudos que levem em conta,
principalmente, os fatores geográficos e as características culturais das
populações a atender.

CAPÍTULO IV
Regime Financeiro e Fiscalização
Art. 22. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art. 23. A prestação de contas anual da Fundação, distinta da relativa à gestão do Patrimônio Indígena, acompanhada do relatório das
atividades desenvolvidas no período, será submetida, com parecer do
Conselho Fiscal, à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Interior, que a encaminhará ao Tribunal de Contas da União.
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Par á gra fo único . A p resta ção de c ontas re fe rente à ge stão do Patrimônio Indígena será s ubm et ida , após p a recer do Conselho Fiscal, ao
Mini stro d e Estad o do Interior.
Art. 24 . A F u nd a ção terá Pl ano d e Contas p róprio, a p rovad o p el o
M in istro d e Estado do I nterior .
Art . 25. S ão dis tint a s a cont abil id a d e d a F und ação e a do Patr ímôni o Indígena .

CAPiTULO V

Gestão do Patrim ônio Indigen a
Art. 26. O P atrimónio Indigena se rá a dm inistrado pe la F u nd a çã o,
ob s ervada s as no rmas e p rincípios estabelecidos pe las Le is n?s 5.371,
de 5 d e d ez embro d e 1967, e 6.001, de 19 de dezembro d e 1973. t endo em
vista os seguintes objetivos :
I
em anc ipação econô m ica das tribos;
11 - ac réscimo -do patri mônio ren tável ;
In - c uste io d os se rv iços de assistência ao índio .
Art. 27. O plano d e a p lic ação d a s rendas do P atrimônio Ind ígen a ,
distinto d o orça me nto-programa da Fu nd ação. se rá anu al e pre v iam en t e s u bm et id o à aprovação do Ministro d e Estado do Interior.
Art. 28. Respond e rá a Fund a ção p el os d a n os ca usados p el os s eus
em pregados ao P at rim ô ni o Indígena , cabe ndo -lhe ação regre s siva con tra o respon sá vel . nos casos de culpa ou dolo .
CAPiTULO VI

Das Disposições G erais e Tran sitórias
Art . 29. O prazo d e duraçã o d a F unda çã o é indeterminado e o regi me jurídico d o p es s oa l é o da le gisla çã o t rabalhista.
A rt. 30. A ad m inistração d a Fund a çã o far-s e- á de forma d escentralizada , d e modo a p erm itir a ação efetiva d a s Del ega cias R egionais
no atend imento direto às c omunidades ind ígena s .
Art. 31 . Extinta a Fundaçã o, seus be n s serão destinados a ent idade s públic a s mediante decreto d o P oder Executivo.
Art . 32. O Pre s id ent e da F undaçã o submete rá a o Ministro de E stado d o Interior , p a ra a p rovação, o Regi m ento Interno d a E ntid a d e.
Art . 33 . Os casos omis sos se rão resol vidos pel o Pr eside nte da
Fundação.
Brasília , 8 d e m arço de 1984.

Mário Andreaz za
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DECRETO N? 89.421, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriaçiio, área de terras, com benfeitorias, situadas nos Municípios de Gaspar, Ilhota, lteiei, Navegantes, Piçarras e
Penha, no Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS),
na forma do disposto na alinea c do artigo 5? do Decreto-lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, uma área de terras com as respectivas benfeitorias, no total de 4.770ha (quatro mil, setecentos e setenta hectares], tituladas a diversos particulares, necessária ao controle de enchentes e
recuperação de vales do Rio Itajaí-Açu e obras complementares, indispensáveis ao saneamento urbano e rural dos Municípios de Gaspar,
Ilhota, Itajaí, Navegantes, Piçarras e Penha, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2? A área a ser desapropriada tem seu início no ponto 1 com
rumo de 79'52'31" NE medindo 1.660m até o ponto 2, com rumo de
82'52'29" SE medindo 800m até o ponto 3, com rumo de 18'15'46" SE
medindo 300m até o ponto 4, com rumo de 7'24'24" SE medindo 800m
até o ponto 5, com rumo de 37'57'15" SE medindo 2.100m até o ponto 6,
com rumo de 53'03'40" SE medindo 750m até o ponto 7, com rumo de
49'43'12" SE medindo 830m até o ponto 8, com rumo de 90'00'00" NE
medindo 450m até o ponto 9, com rumo de 30'06'49" NE medindo
1.400m até o ponto 10, com rumo de 52'38'36" NE medindo 1.320m até o
ponto 11, com rumo de 80'08'03" SE medindo 1.170m até o ponto 12,
com rumo de 71 '33'54" NE medindo 1.100m até o ponto 13, com rumo
de 75'57'49" SE medindo 1.000m até o ponto 14, com rumo de 57'49'58"
SE medindo 1.600m até o ponto 15, com rumo de 86'49'12" SE medindo
900m até o ponto 16, com rumo de 68'44'19" NW medindo 1.000m até o
ponto 17, com rumo de 54'27'44" NW medindo 800m até o ponto 18, com
rumo de 81 '52'11" SN, medindo 1.450m até o ponto 19, com rumo de
68'57'44" SN medindo 2.100m até o ponto 20, com rumo de 44'01 '23"
SW medindo 1.550m até o ponto 21, com rumo de 58'37'37" SW medindo 1.030m até o ponto 22, com rumo de 77'11 '44" NW medindo 1.150m
até o ponto 23, com rumo de 45'00'00" NW medindo 1.540m até o ponto
24, com rumo de 87'23'50" NW medindo 1.100m até o ponto 25, com rumo de 58'09'17" NW medindo 4.600m até o ponto 26, com rumo de
i9'41 '33" NW medindo 1.700m até o ponto 27, com rumo de 57'59'00"
8W
medindo 1.930m até o ponto 28, com rumo de 33'16'29" NW medin,
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do 3.850m,até o ponto 29, com rumo de 59'51 '31" NE medindo 1.800m
até o ponto 30, com rumo de 38'17'24" NE medindo 2.450m até o ponto
31, com rumo de 66'48'05" NE medindo 1.150m até o ponto 32, com ruo
mo de 37'52'29" NE medindo 1.650m até o ponto 33, com rumo de
24'37'24" NE medindo 1.370m até o ponto 34, com rumo de 29'58'53"
NE medindo 3.000m até o ponto 35, com rumo de 54'36'18" NE medindo
4.720m até o ponto 36, com rumo de 41 "38'00" NE medindo 2.430m até o
ponto 37, com rumo de 58'32'09" NE medindo 4.000m até o ponto 38,
com rumo de 88'48'53" NE medindo 1.350m até o ponto 39, com rumo
de 51 '36'35" NE medindo 1.680m até o ponto 40, COm rumo de 73'44'23"
SE medindo 1.250m até o ponto 41, com rumo de 61 '23'22" NW medindo 1.260m até o ponto 42, com rumo de 45'00'00" SW medindo 1.700m
até o ponto 43, com rumo de 64 '17'24" SW medindo 1.450m até o ponto
44, com rumo de 88'05'27" SW medindo 1.210m até o ponto 45, com rumo de 62'49'37" SW medindo 3.400m até o ponto 46, com rumo de
52'45'54" SW medindo 2.520m até o ponto 47, com rumo de 87'59'12"
SW medindo 2.300m até o ponto 48, com rumo de 57'39'09" NW medindo 1.800m até o ponto 49, com rumo de 40'52'20" NW medindo 700m até
o ponto 50, com rumo de 71 '48'39" NW medindo 750m até o ponto 51,
com rumo de 49°05 '08" NE medindo l.üSOm até o ponto 52, com rumo
de 69'46'30" NE medindo 970m até o ponto 53, com rumo de 41 °29'47"
NE medindo 1.770m até o ponto 54, com rumo de 14°55'53" NE medindo
750m até o ponto 55, com rumo de 07°07'30" NE medindo 800m até o
ponto 56, com rumo de 59'02'10" NE medindo 2.900m até o ponto 57,
com rumo de 78'41 '24" SE medindo 2.020m até o ponto 58, com rumo de
06'47'20" NW medindo 450m.
Art. 3? Ficam excluídas da declaração constante do artigo I? deste decreto as áreas de terras e benfeitorias de propriedade da União, do
Estado de Santa Catarina, e dos Municípios de Gaspar, Ilhota, It.ajaí,
N avegantes, Piçarras e Penha, existentes na faixa a ser atingida pelas

obras.
Art. 4? Fica o Departamento Nacional de Obras de Saneamento
(DNOS) autorizado a promover, à conta dos próprios recursos, a desapropriação de que trata o presente decreto,' podendo, para efeito de
imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o artigo 15 do
Decreto-lei n ? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações 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 março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO N? 89.422, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Homologa a demarcação da Area
Indígena que menciona, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o d isposto no artigo 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos legais, a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio IFUNAII, da
Área Indígena denominada Rancho Jacaré, de posse imemorial dos
Grupos Indígenas Kaiowá e Guarani, localizada no Município de Ponta
Por ã, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? A Área Indígena de que trata este decreto tem a seguinte
delimitação: Norte: Partindo do marco 01, situado n~ confluência dos
Córregos Tatuí e Blanco Cuê, e nas confrontações da;Fazenda Maciel
Cuê e Fazenda Campanário de coordenadas geográficas 22°50'24,326" S
e 55'07'50,285" WGr.; dai, segue por uma linha seca com azimute
83°57'35,1" e distância de 1.933,639 metros, até o marco 02 de coordenadas geográficas 22'50'16,917" S e 55°06'42,944" WGr.; dai, segue por
uma linha seca com- azimute 83'37'45,3" e distância de 1.218,036 metros,
até o marco 03 de coordenadas geográficas 22°50'12,909" S e
55°06'00,556" WGr. Leste: Do marco 03, segue com azimute 153'05'19,5"
e distância de 1.497,728 metros até o marco 04 de coordenadas geográficas 22'50'55,144" S e 55'05'36,180" WGr.; dai, segue por uma linha seca
com azimute 230°31'57,9" e distância de 1.016,912 metros até o marco 05
de coordenadas geográficas 22°51 '16,483" S e 55°06'03,419" WGr.; dai,
segue por uma linha seca com azimute 336°55'42,0" e distância de
488,075 metros, até o marco 06 de coordenadas geográficas 22'51 '01,968"
S e 55'06'10,330" WGr.; dai, segue por uma linha seca de azimute
248'55'11,9" e distância de 540,888 metros, até o marco 07 de coordenadas geográficas 22°51 '08,502" S e 55°06'27,942" WGr.; dai, segue com
azimute 215'58'08,9" e distância de 1.003,140 metros, até o marco 08 de
coordenadas geográficas 22'51 '35, 135" S e 55°06'48,241" WGr., situado
na margem esquerda do Córrego Tatuí. Sul: Do marco 08, segue por
uma linha com azimute 266°05'26,3" e distância de 237,568 metros, até o
marco 09 de coordenadas geográficas 22'51 '35,760" S e 55'06'56,547"
WGr.; daí, segue por uma linha seca com azimute 356°58'18,6" e distância de 597,537 metros, até o marco 10 de coordenadas geográficas
22'51 '16,379 S e 55°06'57,921 WGr.; dai, segue por uma linha seca com
azimute de 288'46'16,7" e distância de 743,926 metros, até o marco 11,
de coordenadas geográficas 22°51 '08,809" S e 55'07'22,731" WGr_; dai,
segue por uma linha seca com azimute 252°04'48,9" e distância de
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318,557 metros, até o marco 12 de coordenadas geográficas 22"51 '12,201"
S e 55'07'33,318" WGr.; daí, segue por uma linha seca com azimute
189'18'58,9" e distância de 907,041 metros, até o marco 13 de coordenadas geográficas 22'51 '41,354" S e 55"07'38,069" WGr.; daí, segue por
urna linha seca com azimute 266°41 '10,8" e distância de 762,846 metros,
até o marco 14 de coordenadas geográficas 22°51 '43,101" S e
55'08'04,760" WGr_ Oeste: Do marco 14, segue por uma linha seca com
azimute 334'04'183" e distância de 1.115,283 metros, até o marco 15, de
coordenadas geográficas 22'51'10,700" S e 55'08'22,308" WGr.; daí, segue por uma linha seca com azimute 33°20'37,4" e distância de 1.693,761
metros até o marco Ol, ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de. março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 89.423, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da ULTRAFÉRTIL S.A. Indústria e
Comércio de Fertilizantes.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27.000_000.204/84-89,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à ULTRAFÉRTIL S.A. - Indústria e Comércio de Fertilizantes a proceder ao aumento do limite do seu capital
autorizado de Crê 61.361.024.099,00 (sessenta e um bilhões, trezentos e
sessenta e um milhões, vinte e quatro mil e noventa e nove cruzeiros)
para Cr$ 132.346.648.952,00 (cento e trinta e dois bilhões, trezentos e
quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos
e cinqüenta e dois cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.424, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Florestas Rio Doce S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 607.432/83-0,
.
DECRETA:
Art. l? Fica autorizada a Florestas Rio Doce S .A. a promover o
aumento do montante de seu capital social de Cr$ 8.711.286.956,14 (oito
bilhões, setecentos e onze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis cruzeiros e quatorze centavos) para' Crê
98.711.287.000,00 (noventa e oito bilhões, setecentos e onze milhões, duzentos e oitenta e sete mil cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.425, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Autoriza o aumento do capital social da
Empresa Brasileira dos Transportes Urbenos - EBTU.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. l? Fica autorizado o aumento do capital social da -Empresa
Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU, de Cr$ 59.765.600.000,00
(cinqüenta e nove bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos mil cruzeiros) para Crê 129.000.000.000,00 (cento e vinte e nove
bilhões de cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
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DECRETO N? 89.426, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgeâee às entidades relacionadas em
anexo para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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?, do Decreto n? 88.066,
de 16 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC nvs 51.126/83, 173.661/83, 29.106.000004/84, 51.149/83, 80.904/83,
173.660/83, 81.019/83,174.167/83 e 29.106.000047/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 Idez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 151, de 12 de fevereiro de
1948
Entidade: Rádio Clube Minas Gerais Ltda.
Cidade: Conselheiro Lafaiete
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 866, de 30 de setembro de
1946
Entidade: Sociedade Rádio Difusora Batatais Ltda.
Cidade: Batatais
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 250, de 2 de abril de 1958
Entidade: Rádio Cultura de Campos Novos Ltda.
Cidade: Campos Novos
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 381, de 27 de junho de
1941
Entidade: Rádio Difusora Formiguense S .A.
Cidade: Formiga
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 1.233, de 17 de dezembro
de 1954
Entidade: Rádio Sentinela do Vale Ltda.
Cidade: Gaspar
Unidade da Federação: Santa Catarina
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 131, de 07 de fevereiro de
1947
Entidade: Rádio São Joaquim Ltda.
Cidade: São Joaquim da Barra
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 770, de 21 de setembro de
1945
Entidade: Rádio Difusora Itajai Ltda.
Cidade: Itajaí
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 478, de 6 de outubro de
1960
Entidade: Rádio Auri Verde de Bauru Ltda.
Cidade: Bauru
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 552, de 19 de junho de
1948
Entidade: Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense
Ltda.
Cidade: Criciúma
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 89.427, DE 8 MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a comooeíçso das Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 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 IH, da Constituição, e tendo em vista o d is-
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posto nos artigos 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no
Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, e o que consta do Processo
n? 00001-00509/84-00,
DECRETA:
Art. I? São criadas e transformadas funções, na forma do Anexo
I deste decreto, para composição da Categoria Direção Superior, código
LT-DAS-101, e Assessoramento Superior, código LT-DAS-102, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, LT-DAS-100, da Tabela
Permanente do Ministério da Fazenda.
Art . 2? O provimento das funções de confiança compreendidas no
Anexo I far-se-á na forma do item II do artigo 7? do Decreto n:' 77.336, '
de 25 de março de 1976, alterado pelo Decreto n? 83.844, de 14 de agosto
de 1979.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fa-

zenda.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 89.428, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a criação de empregos na
Tabela Permanente do Departamento de
Policia Federal, 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
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:' 12.635, de 1983,

°

DECRETA:

Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo deste decreto, na Categoria Funcional de Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código LT-SA-800, da Tabela Permanente do Departamento de
Polícia Federal, empregos a serem preenchidos na forma regulamentar,
observada a legislação específica.
Art. 2? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no artigo I?
deste decreto vigorarão a partir da data do exercício dos servidores nos
respectivos empregos, correndo a despesa 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, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 89.429, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária. para fins de reforma agrária, no Município de Unei, no Estado de Minas Gerais.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Unaí, no Estado de Minas Gerais, com o
seguinte perímetro: partindo do marco 1, cravado na confluência do Ribeirão Salobro com o Ribeirão da Extrema, de coordenadas geográficas
longitude 46'47'34" WGr, e latitude 16'04'32" S, sobe pelo Ribeirão da
Extrema, por sua margem esquerda, confrontando com as Fazendas
Palmeirinhas, Camarinha e Gariroba, com distância de 20.900m, até o
marco 2, situado na divisa das Fazendas Gariroba e Santa Rita; daí,
segue confrotando com as Fazendas Gariroba e Santa Rita, com o rumo
de 07'55'46"NE e distância de 2.827m, até o marco 3, situado na cabeceira do Córrego Santa Rita, na divisa com a Fazenda do mesmo nome;
daí, desce pelo citado córrego, por sua margem direita, confrontando
com a Fazenda Santa Rita, COm distância de 6.100m, até o marco 4, situado na confluência do Córrego Santa Rita co,'} o Ribeirão Salobro, de
coordenadas geográficas longitude 46'51 '59" '. Sr e latitude 15'54'30"
S; daí, desce pelo Ribeirão Salobro, por sua 1 rrgern direita, confrontando com as Fazendas Bálsamo, Barreirinho e Porteira, com distância
de 25.500m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro (fonte de
referência: carta planimétrica do DSG, Município de Unaí e Cabeceiras, Estados de Minas Gerais e Goiás, escala 1:100.000, ano 19721.
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, com sede em Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o artigo 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) criação de 450 (quatrocentos e cinqüenta) unidades familiares; e
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c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.430, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de •
desapropriação, o imóvel rural constituído
de parte da «Fazenda Saco Grande". situado no Município de Unei, no Estado de Minas Gerais, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada
pelo Decreto n.O 89.429, de 8 de março de
1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161 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,
DECRETA:
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 V, da
Lei n P 4.504, de 30 de novembro de 1964, imóvel rural, com a área de
11.540ha (onze mil, quinhentos e quarenta hectares), constituido de parte da «Fazenda Saco Grande» e situado no Município de Unai, no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perimetro: partindo do marco 1, cravado na confluência do Ribeirão Salobro com o Ribeirão da Extrema, de coordenadas geográficas
longitude 46"47'34" WGr, e latitude 16"04'32" S, sobe pelo Ribeirão da
Extrema, por sua margem esquerda, confrontando com as Fazendas
Palmeirinha, Camarinha e Gariroba, com distância de 20.900m, até o
marco 2, situado na divisa das Fazendas Gariroba e Santa Rita; daí,
segue confrontando com as Fazendas Gariroba e Santa Rita, com o rumo de 07"55'46" NE e distância de 2.827m, até o marco 3, situado na cabeceira do Córrego Santa Rita, na divisa com a Fazenda do mesmo nome; daí, desce pelo citado córrego, por sua margem direita, confrontando com a Fazenda Santa Rita, com distância de 6.100m, até o marco
4, situado na confluência do Córrego Santa Rita com o Ribeirão Sa-
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lobro, de coordenadas geográficas longitude 46'51 '59" WGr e latitude
15'54'30" S; daí, desce pelo Ribeirão Salobro, por sua margem direita,
confrontando com as Fazendas Bálsamo, Barreirinho e Porteira, com
distância de 25.S00m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro
(fonte de referência: carta planimétrica do DSG, Municípios de Unaí e
Cabeceiras, Estado de Minas Gerais e Goiás, escala 1:100.000, ano
19721.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto:
a) os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas;
b) as benfeitorias existentes nas parcelas que integram o
imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai 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? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.431, DE 8 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o Plano Básico de Zoneamento de Ruido e Planos Especificos de Zoneamento de Ruido a que se refere o Código
Brasileiro do Ar.

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 57, do Decreto-lei n? 32, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei n? 6.997, de 7 de junho de 1982,
D E C R E T A:

CAPiTULO I
Da Fínalidade

Art. I? Este Decreto estabelece definições e normas para a execução do disposto no artigo 57 do Decreto-lei n'' 32, de 18 de novembro de
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1966, com a r edaçã o dad a p ela Lei n " 6.997, d e 7 d e jun h o de 1982, no
que di z r es pe it o ao P lano Básico de Zoneamento d e Ruí do e aos Planos
Específicos d e Zo neamento de R uid o .
CAPÍTULO II

Da Co n ceitua ção
Art. 2? Para efe it o des te decreto. os ter m os e expressões a ba ix o
têm as seguintes conceituações:
I - Área I - Área do P lano de Zoneamento d e Ru íd o,
in t er io r à c u rva d e n ível 1, onde o r uíd o ae r onáut ic o é p otenc ial mente noc ivo aos cir cu n d a ntes, podendo ocasionar sérios p r oblemas fisiológicos nas exposições prolo ngadas.
II - Área II - Área d o P lano de Zoneamento d e
R uído compreen dida entre
cur vaa .de nível 1 e 2 onde s ã o regi st rados n íveis d e in cômodo moderado.
III - Área III - Área d o P lano de Zoneament o de
R uído. exterior à c u r va de níve l 2, onde em condições no rm ais
n ão haverá re st ri çõe s à construção de r esid ências e outros
ed ifí c ios públicos e priv ados. em fun ção dos nívei s d e in cômodo
aos circ unda ntes.
IV - Área de Entorno - Área suj eita à in fl uênc ia do
aeroporto, que ul trap a s s a seus li mit es patrimoniais. podendo
eventualmente s e e s t en d er a lém da Área lI , onde é ne ce ssário o
estu d o da s cC"1d ições d o r el a c ion a m ent o do a eroporto com a
área u rban a .
V - Com patibilizaçã o - A ção d e ajusta r e co n d icio nar os Pl a nos M un icip a is e os Planos S etoriais da A vi a çã o Civi l.
VI - Curva de Nível de Ruído 1 - Curva traça da a
part ir dos pontos nos qua is o nível de in côm odo s on o ro , med idos por ind ice p o nderad o de ruí d o, é igua l a um v alor pred et er mina d o . O valo r d esta cu r v a é maior que o indicado p a r a a curo
v a d e nível 2 e é e specificado pelo Dep artament o d e Aviação Civil em fun ção d a utili z ação previst a para O a eroporto, deli m it a n d o a Área I.
VII - Cur va d e Nível d e Ruído 2 - Curva tr aç ada a
partir d os pon t os no s q u ais o n ível de in cômodo s on oro, m e didos por índice ponderado d e ru íd o, é ig ua l a um v alo r predeterm inado. O v a lo r desta cur v a é menor q u e o ind icad o para a c ur va d e nivel de ruí do 1 e é espec ifi cado pelo Dep a rta me nt o de
A viação Civ il em fun ção da util ização prev ista p a ra o aer oporto, d elimit ando a Área lI .
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VIII - Nível de Incômodo Sonoro - E a medida em IPR
(Índice Ponderado de Ruído), cumulativa, em escala logarítmica, do incômodo causado pelo ruído gerado pela operação de aeronaves em um aeroporto.
IX - Pista para Aviação Regular Doméstica/Internacional de Alta Densidade - Pista cuja soma dos pousos e decolagens de aeronaves seja superior a 6.000 movimentos anuais.
X - Pista para Aviação Regular Doméstica/Internacional de Baixa Densidade - Pista cuja soma dos pousos e decolagens de aeronaves seja inferior a 6.000 movimentos anuais.

XI - Pista para Aviação Regular Regional de Alta
Densidade - Pista cuja soma dos pousos e decolagens de aeronaves seja superior a 15.000 movimentos anuais.
XII - Pista para Aviação Regular Regíonal de Baixa
Densidade - Pista cuja soma dos pousos e decolagens de aeronaves seja inferior a 15.000 movimentos anuais.
XIII .. Plano Básico de Zoneamento de Ruído - Documento de c~r;fter normativo e genérico que estabelece as restrições a serem obedecidas no aproveitamento das propriedades situadas no interior das curvas de nível de ruído especificadas
dos aeroportos.
0

XIV - P" o Específico de Zoneamento de Ruído - Document.o ..-le car... .c particular que estabelece as restrições a serem \..
.cid as no aproveitamento das propriedades situadas
no interior das curvas de nível de ruído específicas do aeroporto que, por força de ocupação preexistente, não seja enquadrável no Plano Básico.
XV - Restrições - Critério seletivo de uso do solo estabelecendo a natureza do aproveitamento das propriedades no
que diz respeito à edificação, instalações, culturas agrícolas,
unidades industriais e objetos de natureza permanente ou temporária, que possam embaraçar a instalação ou o desenvolvimento do sistema aeroportuário ou ameaçar a segurança das
pessoas e bens.
XVI - Ruído de Aeronaves - Efeito sonoro emitido pelas aeronaves em suas operações de c irculacão, aproximação e
pouso, decolagem e subida, rolamento e teste de motores.
XVII - Sistema Aeroportuário - Conjunto compreendendo os aeródromos, aeroportos, helipontos e heliportos, terminais
de carga, edifícios, instalações, facilidades, auxilios, serviços e
as áreas compreendidas dentro do zoneamento de ruído, bem como os diplomas legais pertinentes.
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XVIII - Uso do solo - Identificação dos tipos de atividades urbanas ou rurais localizadas em zonas determinadas nas
áreas de entorno dos aeroportos.
XIX - Zoneamento de Ruído - Indicação de atividades
para a área situada entre os limites do aeroporto e as curvas de
níveis de ruído, compatibilizadas com os níveis de ruído a que
estão sujeitas.

CAPiTULO UI
Da Aplicação e das Restríções
Art. 3? O Plano Básico de Zoneamento de Ruído. na forma descrita neste decreto, será, em princípio, aplicado a todo aeroporto e heliporto brasileiro.
§ I? O Plano Específico de Zoneamento de Ruído quando aplicado
a um aeroporto, aprovado por ato do Ministro da Aeronáutica, substitui, automaticamente, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído.
§ 2? As restrições a que se referem os artigos 9? e 10 deste decreto poderão ser alteradas pelo Ministro da Aeronáutica, por proposta do
Departamento de Aviação Civil, na aprovação de um Plano Específico,
em função das necessidades locais.
§ 3? As administrações públicas deverão compatibilizar os diplomas legais e normativos referentes ao uso do solo nas áreas abrangidas
pelos sistemas aeroportuários, às restrições especiais constantes do
Plano Básico e Específico de Zoneamento de Ruído.
§ 4? O Plano Específico de Zoneamento de Ruído será transmitido
às entidades federais, estaduais e municipais competentes, responsáveis que são pelo cumprimento das restrições a serem obedecidas, no
tocante ao licenciamento de obras, instalações e implementação de
qualquer natureza, a partir da publicação da Portaria Ministerial que o
aprovar.
§ 5? Um Plano Específico de Zoneamento de Ruído somente poderá ser substituído por outro Plano Específico resultante de aprovação
do· Ministro da Aeronáutica, por proposta do Departamento de Aviação
Cívil.
§ 6? Os Planos de Zona de Ruído, anteriormente aprovados pelo
Ministro da Aeronáutica, continuam em vigor, podendo ser alterados.
Art. 4? Para efeito de aplicação dos Planos de Zoneamento de
Ruído as pistas são classificadas de acordo com a conceituação do artigo 2? deste decreto em função do movimento de pouso e decolagem,
sendo 05 (cinco) classes, a saber:
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I - Heliportos - Nesta classe fica compreendida toda a
área previamente determinada para pousos, decolagens e movimentação de helicópteros, dotada de instalações e facilidades
para embarque e desembarque de pessoas e cargas.
11 - A viação Geral - Nessa categoria, não deve existir
nem estar prevista, em horizonte até 20 anos, qualquer espécie
de aviação regular. As pistas de aeroportos privados estão enquadradas nessa categoria.

HI - Aviação Regional Regular de Baixa Densidade Compreende as pistas para as quais exista ou esteja prevista
em um horizonte até 20 anos, a operação de aviação regional regular de baixa densidade.

IV - A viação Regional Regular de Alta Densidade e/ou
A viação Doméstica/Internacional Regular de Baixa Densidade
- Compreende as pistas para as quais exista ou esteja prevista, em horizonte até 20 anos, a operação de aviação regional regular de alta densidade, ou a operação de aviação doméstica,
e/ou internacional regular, de baixa densidade.

V - Aviação Doméstica/Internacional Regular de Alta
Densidade - Compreende as pistas para as quais exista ou esteja prevista, em um horizonte até 20 anos, a operação de aviação doméstica/internacional regular de alta densidade.
§ I? Para os aeroportos que contenham pistas Classe V, de acordo com este decreto, será obrigatoriamente aplicado Plano Específico
de Zoneamento de Ruído.
§ 2? Para fins de classificação das pistas nas classes acima descritas, o Departamento de Aviação Civil indicará a projeção do movimento de pousos e decolagens no Plano de Desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil que for efetivado.

Art. 5? O Plano Básico de Zoneamento de Ruído é estabelecido de
acordo com as classes especificadas no artigo anterior constando de 03
(três) áreas que se prolongam além dos limites dos aeródromos e/ ou aeroportos, denominados de Área I, Área H e Área IH, delimitadas pelas
Curvas de nível 1 e 2, onde são estabelecidas as normas de aproveitamento do uso do solo.
Art. 6? A Área I é interior à curva de nível 1 e o uso do solo permitido é o constante do artigo 9?, sendo que os não relacionados, já
existentes, não poderão ser ampliados.
Parágrafo único. Os parâmetros para a curva de nível 1 para as
pistas classe I, 2, 3 e 4 são especificados no Quadro 1 e sua configuração consta das Figuras 1 e 3.
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Art. 7? A Área II fica compreendida entre as curvas de nível 1 e 2
e o uso do solo definido é o constante do artigo la, sendo que os relacionados já existentes não poderão ser ampliados.
Parágrafo único. Os parâmetros para a curva de nível 2 para as
pistas classe 1, 2, 3 e 4 são especificados no Quadro 2 e sua configuração consta das Figuras 2 e 4.
Art. 8? A Área IH é exterior à curva de nível 2. Esta área poderá
sofrer restrições em Plano Específico de Zoneamento de Ruído, resultante de aprovação do Ministro da Aeronáutica, por proposta do Departamento de Aviação Civil, a fim de compatibilizar o uso do solo com
os níveis de ruído específicos decorrentes da operação do aeroporto.
Art. 9? São permitidos a implantação, o uso e o desenvolvimento
na Área I de atividade:
I - De produção e extração de recursos naturais:
a) agricultura;
bl piscicultura;
c) silvicultura; e
d) mineração.
II - De serviços públicos ou de utilidade pública:
a) estação de tratamento de água e esgoto;
b) reservatório de água; e
c) cemitério.
III - Comercial:
a) depósito e armazenagem;
b) estacionamento e garagem para veículos; e
cl feiras livres.
IV - De recreação e lazer ao ar livre:
a) praças, parques, áreas verdes; e
b) campos de esporte.
V - De transporte:
a) rodovias;
bl ferrovias;
c) terminais de cargas e passageiros; e
d) auxílios à navegação aérea.
VI - Industrial.
§ I? A implantação, o uso e o desenvolvimento da atividade de
que tratam os itens I - letras a, b e c - e II - letras a e b - são proibidos quando foco de atração de pássaros.
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§ 2? É proibido o uso de depósito e armazenagem para material
explosivo ou inflamável (item Il.I, letra ai.
§ 3? A implantação, o uso e o desenvolvimento de atividade de
que tratam os itens U - letras a, b e c - lU - letras a e b - e V letra c, só serão permitidos com tratamento acústico adequado nos locais de permanência de público e funcionários, consultado o Departamento de Aviação Civil.
§ 4? A implantação, o uso e o desenvolvimento de atividade de
que tratam os itens V - letras a e b - e VI, só serão permitidos quando consultado o Departamento de Aviação Civil.
Art. 10. Não são permitidos a implantação, o uso e o desenvolvimento na Área U de atividade:
I
Residencial.

U
De saúde:
a) hospital e ambulatório;
b) consultório médico;
c) asilo; e
dI equipamentos equivalentes.
UI - Educacional:
ai escola;
bl creche; e
c) equipamentos equivalentes.
IV - De serviços públicos ou de utilidade pública:
ai hotel e motel;
bl edificações para atividades religiosas;
c) centros comunitários e profissionalizantes; e
d; equipamentos equivalentes.
V - Cultural:
a) biblioteca;
bl auditório, cinema, teatro; e
c) equipamentos equivalentes.
Parágrafo único. As atividades acima referidas poderão ser eventualmente liberadas para implantação, uso e desenvolvimento pelos órgãos municipais competentes, quando atendidas as normas legais vigentes para tratamento acústico das edificações e mediante consulta ao
Departamento de Aviação Civil.
Art. 11. Para a aplicação do Plano Básico de Zoneamento de
Ruído visando um aeroporto que possua duas ou mais pistas, utiliza-se
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o Plano para cada pista isoladamente, sendo que o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, para o aeroporto, será dado pela composição das
curvas referentes a cada pista (Figura 5).
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais
Art. 12. O Departamento de Aviação Civil prestará a necessana
assistência e orientação técnica às entidades públicas e privadas envolvidas para o cumprimento deste decreto, bem COmo fiscalizará a correta
observância dos Planos.
Art. 13. O Ministro de Estado da Aeronáutica expedirá os atos
que se fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, e em especial o Capítulo VIII
do Decreto n'' 83.399, de 3 de maio de 1979.
Brasília, 8 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
Os anexos estão publicados no D.O. de 15-3-84.

DECRETO N? 89.432, DE 9 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a execução de Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n'' la. subscrito no setor da indústria de máquinas de
escritório, concluíáo entre o Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA .REPÚBLICA. usando das atribuiçães que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional atravês do
Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo lO, a modalidade de Acordos Comerciaís, COm a finalidade exclusiva de promoção do comércio entre os países-membros;
Considerando que, de conformidade com os artigos 18 e 21 do Acordo Comercial n? lO, subscrito no setor de indústria de máquinas de escritório, em 29 de dezembro de 1982 e posto em vigor, no Brasil, pelo
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Decreto n:' 88.191, de 21 de março de 1983, os países sígnatários poderão rever o mencionado instrumento, subscrevendo Protocolos Adicionais que registrem os resultados dessas revisões;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e
do México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em
Montevidéu, a 17 de novembro de 1983, o Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 10, anexo ao presente decreto,
DECRETA:
Art.. I? A partir de I? de janeiro de 1984, as importações dos produtos especificados no Protocolo Adicional anexo a este decreto, originários da Argentina e do México, bem como dos países classificados na
ALADI como de menor desenvolvimento econômico relativo, ou seja,
Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e às cond ições estipulados nos Anexos do mencionado Protocolo Adicional que
substituem os Anexos I e IH do Acordo Comercial n? 10 e passam a fazer parte integrante do mesmo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALADI não expressamente mencionados neste artigo.
Art. 2? A partir de I? de janeiro de 1984, não mais se aplicam às
importações dos produtos referidos no Protocolo Adicional, apenso a
este Decreto, os gravames e as condições estabelecidos no Anexo I e os
requisitos específicos de origem contidos no Anexo IH do Acordo Comercial promulgado pelo Decreto n:' 88.191, de 21 de março de' 1983, que
ficam revogados pelo presente decreto.
Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Brasília, 9 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

João Clemente Baena Soares

o

acordo e seus anexos estão publicados no D.O. de 12·3-84.

DECRETO N? 89.433, DE 9 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n.o 19, subscrito no setor da indústria eletrônica e de
comuniceçõee elétricas, 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 IH, da Constituição e
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C o n sid er ando q u e o Tratad o d e M ontev id éu , qu e criou a A s so ci açã o La tin o-Ame r icana d e Inte graçã o (A L A D I I, firmado pelo Bras il em
12 de a gos to d e 1980 e a p ro va d o pe lo Congre ss o N aci o na l, at ravés d o
Decreto Le gis la t iv o n ? 66. de 16 d e n o vembro d e 1981. pre vê , no se u a r t igo 10. a modalidade d e Acordos Comer ci a is , com a finalid ade ex clus iva de pro m oçã o do comércio ent r e os paíse s-membros ;
Consi derando qu e, d e co n fo r m ida de com os artig os 18 e 22 do Acor d o Comerci a l n ? 19, s u bscri to no seto r da indú stria ele t rô n ica e de comunica çõ e s e lét r ic as, em 29 de n o ve m b r o d e 1982, e posto em vi gor. n o
Bra sil . pel o Decret o n ? 88. 606, d e 9 d e agost o d e 1983, os p a ís es s ig na t á ri os p od er ã o re v er o m encionado in s t r u m ent o, s u bscr ev en d o Protocol os
Adic io n a is , qu e regis t r em o r esulta d o de s sas r evisões; e
Considera ndo qu e os Pl enip ot e nc iá ri os do B r a s il, d a Argentina , do
Mé xico e do Uruguai, co m base n os dis positiv os a ci m a cita d os, assinara m , em Mo ntev idéu, em 17 de no vemb ro d e 1983, o Protoc ol o A d ic io na l ao A co r d o Comer ci al n? 19, a nexo a o pre s ent e de cr eto,
D E C R E T A :
A r t. I ? F icam incor p or a d os ao se t or in d u s t r ia l abran gid o pelo
Acord o Co me rc ia l n ? 19 os produt os e s p ecific a dos no art igo I ? do Protocolo Adicional anex o ao pres ente dec reto;
Art. 2? A part ir d e I ? de jane iro d e 1984. as im p or ta çõe s dos produtos constantes d os Anex os do referid o Prot ocol o Adicio n a l, or igin árias d a Argentin a , do M éxic o, do Urug ua i e dos p aíses cla s sificad os na
ALADI como de m eno r d esenvol vime nto econômico re lativo . ou seja ,
Bolívia , E quador e P a r a guai. fic am s u je it a s aos g rava mes e à s condiçõ e s est ip u la dos nos menci onados A ne xos I e II que , r espectiv ament e,
su b stitu i e al ter a os Anex os I e II I do Acord o Comercial n ? 19 e p a ssam a fa zer p arte integrante d o. m es m o.
P a r á g r a fo único. A s d ispos içõe s des te Decreto não s e a p lica m à s
importaçõe s provenient es dos p aís e s-membros d a ALAD I n ão expres s a m en te m encionados n este artigo .
Art. 3? A par t ir de 1? d e jane iro d e 1984, n ão mais s e aplicam às
importaçõe s dos produtos referidos n o A nexo I d o Protocolo Ad ic io n a l,
a p enso a est e d ecr et o , os gravame s e as co nd içõ es e stabelecidos no
An exo J d o Acordo Comercial promul gado p el o De cr et o n ? 88.606, de 9
de ago st o d e 1983, q u e fica m r ev oga d os pelo p r es e nte decr eto .
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Art. 4? o Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Brasília, 9 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Clemente Baena Soares

o acordo e seus

anexos estão publicados no D.O. de 12-3-84.

DECRETO N? 89.434, DE 12 DE MARÇO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de
Crô 1.511.200.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Escola Técnica Federal de Ouro Preto e Fundação de Assistên. cia ao Estudante, o crédito suplementar no valor de Crê 1.511.200.000,00
(um bilhão, quinhentos e onze 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 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, 12 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão p ubliçados no D.O. de 13-3-84.
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DECRETO N? 89.435, DE 12 DE MARÇO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.053.751.000,00, para reforço de dotaçôes 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secreta-.
ria Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor
de Cr$ 3.053.751.000,00 (três bilhões, cinqüenta e três milhões e setecentos e cinqüenta 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 do produto de operação de crédito interna, contratada pelo Ministério da Saúde junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 13-3-84.

DECRETO N? 89.436, DE 12 DE MARÇO DE 1984
Altera efetivo de Oficiais da Força Aérea Brasileira para 1984, fixado pelo Decreto n:' 89.236, de 22 de dezembro de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo
2? da Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980,
DECRETA:
Art. I? O efetivo do Quadro de Especialistas - Músico - fixado
pelo Decreto n? 89.236, de 22 de dezembro de 1983, fica acrescido de um
Primeiro-Tenente.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

301

Parágrafo único. O disposto neste artigo será atendido com a redução do número de vagas não distribuídas, do posto de PrimeiroTenente, constantes do inciso 2, item I, do Quadro a que se refere o artigo I? do Decreto n? 89.236, de 22 de dezembro de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d isposíções em contrário.
Brasília, 12 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
(QUADRO ANEXO AO DECRETO N? 89.436, DE 12-3-841

2. Oficiais-Superiores, Intermediários e Subalternos
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1
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8
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Fotografia

-

2

5
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18

5

50

Controle de 'I'réfego Aéreo

-

4

12

40

52

8

116

Meteorologia

-

4

12

45

58

5

124

Suprimento Técnico

-

5

14

50

41

44

4

Administração,

-

110

48
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Postos
Cel

re-i

Maj

C'P

I? Ten . 2? 'I'en

Total

Quadros
Vagas
não distribuídas

Total

54

93

137

406

337

85

1.112

320

660

1.100

2.100

2.028

577

6.785

Posto
Primeiro-Tenente

Quadro de Especialistas

Música

11

Vagasdistribuídas a Oficiais do Quadro de Especialietas constantes do artigo 2? do Decreto n? 86.686, de 3
de dezembro de 1981

\

2-. Teu
u

I

166

---

DECRETO N? 89.437, DE 12 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre cargo privativo de Oficial-General da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de
Combate (COPACI, instituida no Ministério da Aeronáutica, será presidida por Major-Brigadeiro ou Brigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa.
Art. 2? O preenchimento do cargo de Presidente da COPAC, na
forma do artigo anterior, fica condicionado ao efetivo fixado de conformidade com o artigo 3? da Lei n? 7.130, de 26 de outubro de 1983.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.438, DE 13 DE MARÇO DE 1984
Altera o Regulamento para o Corpo de
Oficiais
da
Reserva
do
Exército
(R/68·RCOREI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 3? da Lei n? 6.391, de 9 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. I? Ê acrescentado o artigo 84 ao Regulamento para o Corpo
de Oficiais da Reserva do Exército, aprovado pelo Decreto n" 85.587, de
29 de dezembro de 1980, e alterado pelo Decreto n? 89.212, de 21 de dezembro de 1983, com a seguinte redação:
«Art. 84. O requisito de possuir O Estágio de Serviço e
Habilitação (ESH), para promoção e prorrogação do tempo de
serviço, prescrito pelo § I? do artigo 33, parágrafo único do artigo 42 e § I? do artigo 44 deste Regulamento, para os Oficiais
Temporários do Serviço de Intendência, somente entrará em vigor em 31 de dezembro de 1985».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 89.439, DE 13 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da .Constituição,
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DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade ,~ública, nos termos do artigo
I? da Lei n:' 91, de 28 de agosto de r935, combinado com o artigo I? do
Regulamento aprovado pelo Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
Associação Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes, com sede na
Rua 15 de Novembro, 650, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Processo-MJ n? 51.363/75);
Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais - AMAE,
com sede na Rua Padre Natuzzi, 53, na Cidade de Campanha, Estado
de Minas Gerais (Processo-MJ n ? 74.864/77);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri, com sede'
na Avenida Tenente Peliciotti, 780, na Cidade de Bariri, Estado de São
Paulo (Processo-MJ n? 71.284/77);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetinga, com
sede no Recanto Indiano, s/n:', Fazenda Bela Vista, na Cidade de Itapetinga, Estado da Bahia (Processo-MJ n? 10.011/81);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joaçaba APAE, com sede na Rua 15 de Novembro, 551, na Cidade Joaçaba, Estado de Santa Catarina (Processo-MJ n? 74.866/77);
Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis, com sede na Rua Juruena, 73, na Cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro
(Processo-MJ n? 77.425/77);
Caixa de Caridade para Viúvas e Crianças sem Lar, com sede na
Rua Maria Felipe Araújo, 75, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais (Processo-MJ n? 07.864/73);
Clube da Mulher do Campo - CMC, com sede na Rua José de
Alencar, 493, Ap. 407, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco
(Processo-MJ n:' 14.699/74):
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, com
sede na Entrequadras Sul, 405/6, na Cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo-MJ n:' 19.563/82);
Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Rua Curitiba, 1709, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo-MJ n? 79.074/77);
Instituto de Cegos do Brasil Central, com sede na Rua Marquês do
Paraná, 79, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais (ProcessoMJ n? 19.954/73);
Instituto Espírita Lar de Jesus, com sede na Avenida Cristovão J.
dos Santos, 651, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo-MJ n? 76.995/77);

ATOS DO PODER EXECUTIVO

305

Lar de Assistência ao Menor - LAM, com sede no Alto da Bela
Vista, s/n:', na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo
(Processo-Mel n ? 61.351173);
Lar da Criança Fermino Magnani, com sede na Rua Albino Trevisan, 115, na Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo
(Processo-MJ n? 61.944/75");
Lar Samaritano da Mãe Operária, com sede na Rua Professora Maria Macêdo, 240, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo (Processo-MJ n:' 66.846175);
Lar da Velhice São Francisco de Assis, com sede na Rua Antonio
Pieruccini, 85, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo-MJ n? 74.246/77);
Lar dos Velhos São Camilo de Leles, com sede na Rua Cunha Bueno, 934, na Cidade de Buritama, Estado de São Paulo (Processo-MJ n ?
78.809177) ;
Liga de Apoio ao Desenvolvimento Social Catarinense, com sede
na Rua Rui Barbosa, s/n:', Palácio da Agronômica, na Cidade de Florianópolis. Estado de Santa Catarina (Processo-MJ n:' 28.869/81);
Mamãe - Associação de Assistência à Criança Santarnarense, com
sede na Rua Amador Bueno, 249, Santo Amaro, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo-MJ n:' 62.070/72); e
Sociedade de Caridade e Beneficência Marques de Souza, com sede na Rua 10 de Novembro. 167. Vila Marques de Souza. na Cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul (Processe-Mel n" 73.307/77).
Art. 2?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrebím Abi-Ackel

DECRETO N? 89.440, DE 13 DE MARÇO DE 1984
Altera o artigo 1? do Decreto n? 87.092,
de 12 de abril de 1982, que cria a Estação
Ecológica do Jari.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 6.902. de 27 de abril de 1981.
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DECRETA:
Art. I? O artigo I? do Decreto n'' 87.092, de 12 de abril de 1982,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. l? Fica criada a Estação Ecológica do Jari, localizada em áreas dos Municípios de Almeirim, ao norte do Estado do
Pará, e Mazagão, no Território Federal do Amapá, entre os paralelos 00'08'33" S e 00'51 '15" S e meridianos 052'31 '02" W e
053'24 '52" W, ocupando uma área de 227.126ha (duzentos evintee sete mil, cento e vinte e seis hectares). A Estação Ecológica do Jari
está inserida dentro dos seguintes limites geográficos: do marco
inicial, localizado na foz do Igarapé Santa, afluente pela margem direita do Rio Jari, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 052'41 '30" W e 00'30' 48" S onde se encontra o marco 1;
daí sobe o Igarapé Santa até a sua cabeceira, numa distância de
16.300m até o marco 2, de coordenadas geográficas aproximadas
052'49'20" W e 00'30'16" S; dai com o azimute verdadeiro de
251 '00' segue por uma reta de 1I.700m até o marco 3, localizado
na borda superior sul do vale escarpado do Rio Pacanari, no
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 052°55 '27" W e
00'32'22" S; dai segue em direção SW, acompanhando a borda
sul do vale escarpado por onde corre o Rio Pacanari. numa distância de 18.100m, até o marco 4, localizado no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 053°03'12" W e 00°34'07" S;
prossegue no sentido geral SW, numa distância de 11.370m, pela
borda do vale do igarapé sem nome, afluente pela margem esquerda do Igarapé Serra Azul, até sua foz; daí atravessa o Igarapé Serra Azul e continua pela borda escarpada do vale do igarapé sem nome, afluente pela margem direita do Igarapé Serra
Azul, até o marco 5, onde este vale inflete para a direção NW.
no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 053°07'02"
W e 00'37'45" S; daí segue pelo divisor de águas, numa distância de 5.500m, até o marco 6, localizado na cabeceira do Igarapé
Tapeuá, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas
053'09'13" We 00'39'43" S; daí segue pelo Igarapé Tapeuá, até
a sua confluência com O Rio Paru, onde se localiza o marco 7, no
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 053°14'09" W e
00'51 '15" S; daí sobe o Rio Paru pela margem direita, numa distância de 22.100m, ultrapassando a escarpa do Planalto de Maracanaquara, até a foz do igarapé Maracanaí, seu afluente pela
margem esquerda, onde se localiza o marco 8, no ponto de
coordenadas geográficas aproximadas 053°18'54" W e 00°42'44"
S; dai sobe pelo Igarapé Maracanaí. numa distância de 18.000m,
até a foz do igarapé sem nome, afluente da sua margem direita, no
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 053°12'36" W e
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00°36'22" S, onde se localiza o marco 9; daí sobe o igarapé sem
nome, orientado na direção geral NW, numa distância de
7.400m, até sua cabeceira, onde fica o marco lO, no ponto de
coordenadas geográficas aproximadas 053°14'19" W e 00°32'58"
S: daí segue por uma linha seca de 26.800m, com azimute verdadeiro de 314"34' até a cabeceira do Igarapé Pacu, afluente pela
margem direita do Rio Carecuru, onde se localiza o marco 11, no
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 053°24 '52" W e
00"22'59" S; daí desce o Igarapé Pacu, até a foz, e segue pelo Rio
Carecuru até a confluência com o Igarapé Limão, no ponto de
coordenadas geográficas aproximadas 053"11 '57" W e 00"15'44"
S, onde se localiza o marco 12; daí sobe o Igarapé Limão, por
cerca de 22.940m, .até o marco 13, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 053"06'08" We 00"25'57" S; daí segue por
uma linha reta de 29.700m, no azimute verdadeiro de 090"00' até
encontrar a margem esquerda do Igarapé Cumaru, onde se localiza o marco 14, no ponto de coordenadas geográficas aproxi·
madas 052'49'41" W e 00"25'52" S; dai desce o Igarapé Cumaru
até a sua foz no Rio Jari, onde fica o marco 15, no ponto de
coordenadas geográficas aproximadas 052'42'02" W e 00'26'55"
S; daí sobe o Rio Jari, pela margem esquerda, até o lado oposto
à foz do Rio Carecuru, onde fica o marco 16, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 052"56'01" W e 00"08'33" S; daí
segue por uma linha reta de 41.750m, no azimute verdadeiro de
090°00', até encontrar o Rio Iratapuru, onde se localiza o marco
17, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas
052"33'15" W e 00"08'33" S, daí desce o Rio Iratapuru pela sua margem direita, numa distância de 19.100m, até o marco 18, no ponto
de coordenadas geográficas aproximadas 052°31 '02" W e
00"15'00" S; daí segue por uma linha de 35.l00m, no azimute
verdadeiro de 212°15' até o marco I, ponto inicial desta descrição perimétrica, na foz do Igarapé Santa».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreaza
Danílo Venturini
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DECRETO N? 89.441, DE 13 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da COPESUL - Companhia Potroquímica do Sul.

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 MME n? 27000.000962/84.05,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à COPESUL - Companhia Petroquímica do Sul proceder ao aumento do limite do seu capital autorizado de
Cr$ 211.408.155.844,70 (duzentos e onze bilhões, quatrocentos e oito
milhões, cento e cinqüenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e quatro
cruzeiros e setenta centavos) para Cr$ 271.532.339.065,00 (duzentos e setenta e um bilhões, quinhentos e trinta e dois milhões, trezentos e trinta e nove mil e sessenta e cinco cruzeirosl ,
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.442, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital
social da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS.

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 MME n:' 27.000.000.734/84-72,
DECRETA:
Art. I? Fica
autorizada
a
Petróleo
Brasileiro
S .A.
PETROBRÂS. a promover, mediante incorporação de reservas, o aumento do montante do seu capital social de Cr$ 679.291.108.272,00 (seiscentos e setenta e nove bilhões, duzentos e noventa e um milhões, cento
e oito mil e duzentos e setenta e dois cruzeiros) para Crê
1.811.442.955.392,00 (um trilhão, oitocentos e onze bilhões, quatrocentos
e quarenta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil e trezentos e noventa e dois cruzeiros).
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.443, DE 19 DE MARCO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de âeeeproprieçso pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
-, área de terras abrangida pela bacia tiidráulica e faixa seca do Açude Público
"Joana», no Município de Pedro ll, Estado
do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 5?, letras d e p, do Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1956, combinado
com o artigo I? da Lei n ? 4.519, de 2 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas UNOCS, Autarquia vinculada ao Ministério do Interior, uma área de
terras, titulada a diversos particulares, com aproximadamente
255,7400ha (duzentos e cinqüenta e cinco hectares e sete mil e quatrocentos centiares), com benfeitorias, abrangida pela bacia hidráulica e
faixa seca do Açude Público «Joana», localizado no Município de Pedro
H, Estado do Piauí, assim descrita: a área tem seu início no ponto PO,
igual ao Pl; neste faz um ãngulo interno de 110'55'00" e segue a distância de 261,10 metros até encontrar o ponto P6=Y·1; neste faz um ângulo
interno de 102'30'00" e segue a distãncia de 779,03 metros atê encontrar
o ponto 15=V-2; neste faz um ângulo interno de 218'19'00" e segue a
distância de 258,40 metros até encontrar o ponto 20=V-3; neste faz um
ângulo interno de 158'36'00" e segue a distância de 612,72 metros até
encontrar o ponto 29=V-4; neste faz um ângulo interno de 140'05'00" e
segue a distância de 294,44 metros até encontrar o ponto 34=Y·5; neste
faz um ângulo interno de 88'50'00" e segue a distância de 469,15 metros
até encontrar o ponto 41 = V -6; neste faz um ângulo interno de
250'32'00" e segue a distância de 682,03 metros até encontrar o ponto
52= V -7; neste faz um ângulo interno de 123'45'00" e segue a distância
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de 454,20 metros até encontrar o ponto 54=V-8; neste faz um ângulo interno de 105"00'00" e segue a distância de 463,88 metros até encontrar o
ponto 59=V-9; neste faz um ângulo interno de 222'05'00" e segue a distância de 373,61 metros até encontrar o ponto 62=V-IO; neste faz um
ângulo interno de 107'46'00" e segue a distância de 391,10 metros até
encontrar o ponto 65=V-ll; neste faz um ângulo interno de 229'55'00" e
segue a distância de 395,85 metros até encontrar o ponto 69=V-12; neste
faz um ângulo interno de 126'14'00" e segue a distância de 327,20 metros até encontrar o ponto 72=V-13; neste faz um ângulo interno de
117°35'00" e segue a distância de 530,08 metros até encontrar o ponto
82=V-14; neste faz um ângulo interno de 241 °31 '25" e segue a distância
de 536,36 metros até encontrar o ponto 86=V-15; neste faz um ângulo
interno de 107°15'00" e segue a distância de 237,14 metros até encontrar
I) ponto 93=O-Pl inicial do polígono, estando assim o mesmo fechado.
O polígono acima descrito tem uma ârea total de 255,7400 hectares.
Art. 2? A área de terras, descrita no artigo anterior, pertence aos
seguintes proprietários: Lote 18-BH-J - Antônio de Andrade Rodrigues - 10,6400ha; Lote 09-BH-J - Antônio Mendes Benigno - 5,1900
ha; Lote 19-BH-J - Edmundo Mendes Benígno - 14,5000ha; lote 02BH-J - Edson Honorato Filho - 5,3500ha; Lote 16-BH-J - Espól io de
Domingos Mourão Filho - 0,8900ha; Lote ll-BH-J - Francisco das
Chagas Macedo - 2,1000ha; Lote 10-BH-J - Gonçalo Medeiros Uchôa
- 5,3000ha; Lote 14-BH-J - Hermenegildo Braga Campelo - 5,8200ha;
Lote Ol-BH-J - João Alves Pereira - 22,9500ha; Lote 17-BH-J - José
Lopes da Fonseca - 7,6600ha; Lote 06-BH-J - José Martins Filho 8,2500ha; Lote 21-BH-J - José Pereira dos Santos - 4,0000ha; Lotes
04-BH-J e 04-A-BH'J
Josué Braga Campelo 15,3900ha e
21,1900ha, respectivamente; Lote 03-BH-J - Manoel Nogueira Filho 5,7400ha; Lote 15-BH-J - Manoel Miguel de Oliveira - 2,4500ha; Lote
07-BH-J - Mário Alves Teixeira - 1l,2800ha; Lote 05-BH-J - Maria
de Lourdes Nogueira - 16,3900ha; Lote 22-BH-J - Osvaldo de Andrade Brandão - 6,2000ha; Lote 08-BH-J - Paróquia de Nossa Senhora
da Conceiçâo - 5,3700ha; Lote 12-BH-J - Raimundo Daltro Galvão 5,5100ha; Lote 20-BH-J - Raimundo Nonato Mendes - 2,2100ha; Lote
23-BH-J - Sotero Nogueira Lima Neto - 3,1900ha; Lotes 13-BH-J, 13A-BH-J e 13-B-BH-J - Tertuliano Milton Brandão - 07, 2900ha, 46,
3800ha, e 14,5000ha, respectivamente.

Art. 3? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS fica autorizado a promover e executar, com recursos do Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do N ardeste - PROHIDRO, 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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Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.444, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, 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 8?, § 2?,. da Lei n? 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, e o
que consta do Processo DASP 17.073, de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal
anexas ao Decreto n? 60.455, de 13 de março de 1967, que reestruturou o
antigo Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abrangido pelo artigo 57, § I?, da Lei n? 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, para efeito de ser excluido da classe de Professor Assistente, código EC-503.20, o cargo ocupado por Levy Gomes Ferreira, a fim
de considerá-lo incluido na classe de Professor Adjunto, código EC502.22, a partir de I? de janeiro de 1966.
Art. 2? Na aplicação deste decreto serão observadas, no que couber, as disposições constantes do Decreto n? 60.455, de 13 de março de
1967.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.445, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Cria o Centro de Instrução de Guerra
Eletrônica no Ministério do Exército. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com O
disposto 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,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica
(CIGEI.
Art. 2? O Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, com sede em
Brasília-DF, ficará subordinado ao Estado-Maior do Exército.
Art. 3? As despesas decorrentes da organização do referido Centro serão cobertas por dotações orçamentárias a serem alocadas ao Ministério do Exército, a partir de 1985, mediante proposta a ser apresentada por aquele Ministério, em consonância com os recursos financeiros necessários para cada ano.
Art. 4? O Ministro do Exército baixará, oportunamente, os atos
complementares necessários à execução do presente decreto.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Waiter Pires
DECRETO N? 89.446, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Altera o Decreto n:' 88.101, de 10 de fe·
vereiro de 1983, que aprovou o Estatuto da
Empresa Pública Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, combinado com o
disposto no parágrafo único do artigo 2? da Lei n ? 5.662, de 21 de junho
de 1971,
DECRETA:
Art. I? O caput do artigo 14 do Estatuto da Empresa Pública
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
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aprovado pelo Decreto n? 88.101, de 10 de fevereiro de 1983 e alterado
pelo Decreto n? 89.211, de 21 de dezembro de 1983, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 14. O BNDES será administrado por uma Diretoria
composta do Presidente do Banco e de 8 (oito) Diretores, nomeados pelo Presidente da República.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
DECRETO N? 89.447, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Arquivo Nacional. o crédito suplementar no valor de Crs 356.700.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Arquivo Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ 356.700.000,00 (trezentos e cinqüenta e seis 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 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, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 20-3-84.
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DE CRETO N ? 89:448, DE 19 DE MARÇ O DE 1984
Abre ao Minis tério das R elações Exteriores o . crédito s uplem ent ar no va lor d e
CrS 40.000.000.00. para reforço d e dotação
con signad a n o v ige nte Orçam ento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, u s and o d a a t r ib u ição que lh e
co n fe re o a r t igo 81, it em IlI , da Constituiçã o, e d a a ut or ização co ntida
no a r tigo 5 ?, it em lIl , da Le i n ? 7,155, d e 5 de dezem bro d e 1983,
DECRE T A :
Art . 1 ~ F ic a aberto a o M inistéri o das R elações E x t eriore s o cré d it o su pl ementa r no valor d e Cr$ 40,0 00. 000, 00 (quar en ta m ilhões d e cru ze iros) . para reforço d e dota ção orçam entária ind ic ad a no A nex o I dest e decreto .
Art. 2? O s recursos necessârios à ex ec u çã o d o d ispos t o no artigo
anterior d ecorrerã o d e anulaçã o parci al d a d ota ção orçam entária indica d a no A nexo II deste decreto, e no montante espec ifi ca d o .
Art. 3? E st e d ecreto e nt r a rá em v igor n a d ata d e s ua publicação.
revogad a s as disposições em contrário.
Bra sília, 19 d e março de 1984; 163? d a Independ ên cia e 96? da
República .

roxo

FIG UEIREDO

M ailson Ferr eira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anex os estão publicados no D .O . de 20-3-84.

DECRETO N ? 89.449, DE 19 DE MARÇO DE 1984
A bre ao Mini st ério da Agrkult ura, em
fav or da S ecretaria Naciona l de Abastecimen to - SNA B. o crédito s uplem entar n o
valor de Cr$ 112.4/Q.000.00. para reforço de
dot ação consigna da no vigen t e Orçam ent o.

O PRESIDE NTE DA REPÚBLICA, u sando da a tribuição Que lhe
con fe re o artigo 81, it em III, da Constituição , e d a autorização cont ida
no artigo 5 ? da Lei n ? 7.155, de 5 d e d ezembro de 1983,
DECRET A :
Art . I ? Fic a aberto a o Minis t ério da A gri cultur a , em fa v or da Secretaria N acional d e Abastecimento - S N A B , o cré d it o s u p le ment a r no
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valor de Cr$ 112.410.000,00 (cento e doze milhões, quatrocentos e dez
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, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de

20·3-84.

DECRETO N? 89.450, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Crs 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 5?, item lU, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar
no valor de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), em favor da
Secretaria Geral, 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, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.Q. de 20-3-84.

DECRETO N? 89.451, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Abre aos Ministérios da Aeronáutica e
do Exército o crédito suplementar no valor
de Cr$ 5.652.773.000,00, para reforço de dorações 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica e do Exército,
crédito suplementar no valor de Cr$ 5.652.773.000,00 (cinco bilhões,
seiscentos e cinqüenta e dois milhões, setecentos e setenta 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 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, 19 de março de 1984; I63? da Independência e 96? da
República.
O

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 20-3-84.
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DECRETO N? 89.452, DE 19 DE MARÇO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
Suba nexo Encargos Gerais da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
12.203.740.000, ao, 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 5?, item UI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança N acional e ao Subanexo Encargos Gerais da União,
o crédito suplementar no valor de Crê 12.203.740.000,00 (doze bilhões,
duzentos e três 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 da dotação orçamentária ind icada no Anexo H deste decreto, e no montante especificadõ.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 20-3-84.

DECRETO N? 89.453, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Estatística da Fundação Brasileira de Educação, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, 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:' 42/84, conforme consta dos Processos n?s
224/80 CFE, e 23001.000156/84-5 do Ministério da Educação e Cultura,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Estatística,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Formação Profissional
Integrada, mantida pela Fundação Brasileira de Educação, com sede na
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.454, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional
do Centro Educacional de Realengo, 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? 51184, conforme consta dos Processos
n Ps 2.147 e 2.148/80-CFE, e 23001.000157/84-1 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, a serem ministrados pelas Faculdades
Integradas Castelo Branco, mantidas pelo Centro Educacional 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, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.455, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Ratifica a revisão do projeto e da planta de situação, a que se refere o Decreto n:'
86.785, de 23 de dezembro de 1981, que declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão.

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 MME n? 746.029/81,
DECRETA:
Art. I? É ratificada a revisão, conforme desenho n? 430-971-A, do
projeto e da Planta de Situação n:' 430.971, a que se refere o Decreto n?
86.785, de 23 de dezembro de 1981, 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? 746.029/81.
Art. 2?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publ icacão.

Brasília, 20 de março de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals

DECRETO N? 89.456, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Promulga o Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso N acíonal aprovou, pelo Decreto Legislativo n:' 106, de 5 de dezembro de 1983, o Tratado de Amizade e
Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado, em Brasília, a 9 de fevereiro
de 1982;
Considerando que o referido Tratado entrou em vigor por troca de
Instrumentos de Ratificação, a 22 de fevereiro de 1984, na forma de seu
artigo V;
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DECRETA:
Art. I? O Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador,
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, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o tratado está publicado no

D.Q. de 21-3-84.

DECRETO N? 89.457, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n:' 12, subscrito no setor da indústria eletrônica e de
comunicações elétricas, concluído entre o
Brasil e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 10, a modalidade de Acordos Comerciais, com a finalidade exclusiva de promoção do comércio entre os países-membros;

Considerando que, de conformidade COm os artigos 18 e 22 do Acordo Comercial n ? 12, subscrito no setor da indústria eletrônica e de comunicações elétricas, em 29 de dezembro de 1982 e posto em vigor, no
Brasil, pelo Decreto n? 88.393, de 14 de junho de 1983, os países signatários poderão rever o mencionado instrumento, subscrevendo Protocolos Adicionais que registrem os resultados dessas revisões; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, em i 7
de novembro de 1983, o Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 12,
anexo ao presente decreto,

ATOR no POnF.R RXF.r.TI'T'TV()

DECRETA:
Art. I? Ficam incorporados ao setor industrial abrangido pelo
Acordo Comercial n? 12 os produtos especificados no artigo I? do Protocolo Adicional an&.o ao presente decreto.
Art. 2? A partir de I? de janeiro de 1984, as importações dos produtos constantes dos Anexos do referido Protocolo Adicional, originárias do México e dos países classificados na ALADI como de menor desenvolvimentoeconômico relativo, ou seja, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às condições estipulados nos mencionados Anexos I e 11 que, respectivamente, substituem e alteram os
Anexos I e 111 do Acordo Comercial n? 12 e passam a fazer parte integrante do mesmo.
Parágrafo único. As disposições deste decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALADI não expressamente mencionados neste artigo.
Art. 3? A partir de I? de janeiro de 1984, não mais se aplicam às
importações dos produtos referidos no Anexo I do Protocolo Adicional,
apenso a este decreto, os gravames e as condições estabelecidos no
Anexo I do Acordo Comercial promulgado pelo Decreto n:' 88.393, de 14
de junho de 1983, que ficam revogados pelo presente decreto.
Art. 4? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos
competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto
neste decreto.
Brasília, 20 de março de 1984; 163? da. Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo e seus

anexos estão publicados no D.O. de 21-3-84.

DECRETO N? 89.458, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Comelío Procópio Ltda.,
para explorar serviço de redioâítueeo sonora em onda média, na cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Hl , combinado com o artigo 8?, item XV,
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letra a, da Constitui ção, e nos termos do artigo 6? do Decreto n?
88.066, de 26 de janei r o de 1983, e tendo em vi st a o que co ns t a do Processo M C n? 71.864/ 83,
DE CRET A :
Art. I ? Fica, d e acordo com o artigo 33, § 3?, d a Lei n :' 4.117, d e
27 de agost o de 1962, e a rtigo 2? do Dec reto n ? 88.066, d e 26 d e janeiro
de 1983, re novada p or 10 (dez) a nos , a part ir de I ? d e maio d e 1984, a
concessão d a R ádio Co rnélio Pro cópio Lt da ., outorgada através da P ort a ri a MVOP n? 62, de 20 d e ja ne iro d e 1947, para explo ra r, na cidade d e
Co rnélio Procópio , Estado do Par a ná, sem di reito de excl u sivi d ade ,
ser v iço de radio di fusão s onora em onda média .
P arágra fo único. A execução do serviço de rad iodifu são. cuja outorga é re novada por es te decreto, reger-se-á pelo Código Br asil eiro d e
Tel ecom unic açõe s, le is subseqüentes e se us re gula mentos e . c um ulat.i v amente, pela s cláus ulas a p rovad as através do De c ret o n ? 88.066, d e 26
d e janeir o de 1983, às quai s a entid ad e ad er iu p revia men t e .
Art. 2? Este decreto ent rará em vigor a pa rtir de I ? de ma io de
1984, rev ogada s as disposiçõ es em contrário .
Brasília , 20 d e m a rç o d e 1984; 163? d a Indepe ndência e 96? d a
República.
J OÃO F IGUEIREDO
H . C. Mattos

D E CRET O N ? 89.459, DE 20 DE MARC O DE 1984
Suspende a ex ecução da Emenda Cons ti t uciona l n ~ 17, d e 27 de nov em bro de 1980.
do Es tado do Ri o Grande do S ul.

O PRESIDE NT E DA REPÚBLIC A, de a cord o com o § 2? d o a rtigo
11 d a Constit uição, tendo em vi sta o acórdão pro fe ri do pel o S upremo
T rib u n a l F ed era l nos aut os da R ep r esen t a ção n ? 1.114-3, do Estado d o
R io G r ande do Sul , e ate ndendo à Me nsagem n ? 12/ 84, de 8 d e ma rço
de 1984, da Presidên cia d o mes m o Tribunal,
D E CR E T A :
Art. I ? F ica su s pe nsa, por incon stituci onali dade, a ex ecução da
E m end a Constit ucional n ? 17, d e 27 d e novembro d e 1980, do E st ado d o
Rio Grande d o Sul.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abí·Ackel

DECRETO N? 89.460, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Disciminação
contra a Mulher, 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n:' 93, de 14 de novembro de 1983, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Disciminação contra a Mulher, assinada
pela República Federativa do Brasil, em Nova York, no dia 31 de março de 1981, com reservas aos seus artigos 15, parágrafo 4?, e 16, parágrafo I?, alíneas a, c, g e h;
Considerando que o Instrumento da Ratificação à referida Convenção pela República Federativa do Brasil foi depositado junto ao
Secretariado Geral da Organização das Nações Unidas, a L? de fevereiro de 1984;
Considerando que a mencionada Convenção entrou em vigor para o
Brasil, em 2 de março de 1984,
DECRETA:
Art. I? A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, 1979, apensa por cópia ao presente decreto, ressalvadas as reservas aos seus artigos 15, parágrafo 4?, e 16,
parágrafo I?, alíneas a, c, g e h, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1984; 163? da .Jndependência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
A convenção está publicada no D.O. de 21-3-84.
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DECRETO N? 89.461, DE 20 DE MARÇO DE 1984
uma

Promulga a Convenção que institui
Organização de Metrologia Legal,

1955.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n:' 104, de 5 de dezembro de 1983, a Convenção que institui
uma Organização de Metrologia Legal, concluida em Paris, a 12 de outubro de 1955, e emendada em 12 de novembro de 1963;
Considerando que o Instrumento de Adesão à referida Convenção
pela República Federativa do Brasil foi depositado em Paris a 17 de janeiro de 1984;
Considerando que a mencionada Convenção entrou em vigor para a
República Federativa do Brasil a 16 de fevereiro de 1984;
DECRETA:
Art. I? A Convenção que institui uma Organização de Metrologia
Legal, 1955, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

A convenção está publicada no D.O. de 21-3-84.

DECRETO N? 89.462, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia Florestal da Escola Superior de
Agricultura de Lavras.

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? 636/83, conforme consta do Processo n?
23000.003813/83-2 do Ministério da Educação e Cultura,
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DECRETA:

Art. i? Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia
Florestal a ser ministrado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Fígueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.463, DE 20 DE MARÇO DE 1984
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 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 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:' 702.141/82,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 55,OOm (cinqüenta e cinco metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 345kV, a ser estabelecida entre as subestações
de São Roque e Guarulhos, nos Municipios de Ibiúna e Guarulhos, Estado de São Paulo, cujos projeto e Planta de Situação n" 242.994-2 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? 702.141/82.
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 em-
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presa 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 Furnas - Centrais Elétricas S .A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei 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 março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.464, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Altera o Regulamento do Departamento-Geral de Serviços do Míníetérlo do
Exército (R-154).

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

Art. 1? Fica suprimida a letra g, do n:' 2 do artigo 4? do Capítulo
IV e a letra g, do n:' 2 do artigo 6? do Capítulo V do Regulamento do
Departamento-Geral de Serviços, aprovado pelo Decreto n? 87.084, de 6
de abril de 1982.
ArL 2? A letra e, do n? 2 do artigo 6? do Capítulo V do mesmo
Regulamento, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6? São atribuições das Diretorias:
1. Gerais. .
.
.
2. Específicas
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e) a D Sau incumbe superintender as atividades relativas à:
~ saúde dos militares e seus dependentes e à administração do material de saúde;
~

administração dos animais e materiais de veterinária;

Art. 3? Este decreto entrará em vigor a partir de 31 de março de
1984, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 89.465, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Extingue Cargo Privativo de OficialGeneral e o Quadro de Oficiais-Generais do
Serviço de Veterinária, no Ministério do
Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e de conformidade com os
artigos 10 e 13 da Lei n? 6.391, de 9 de dezembro de 1976 e com o artigo
6? da Lei n:' 7.150, de I? de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto, a partir de 31 de março de 1984, o cargo de
Diretor de Veterinária, previsto na letra m, do artigo I? do Decreto n?
87.426, de 27 de julho de 1982.
Art. 2? Fica extinto o Quadro de Oficiais-Generais do Serviço de
Veterinária, a partir de 31 de março de 1984.
Art. 3? O Ministro de Estado do Exército baixará os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 89.466, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Extingue a Diretoria de Veterinária no
Ministér-ío do Exército, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lbe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto 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,
DECRETA:
Art. I? Fica extinta a Diretoria de Veterinária, a partir de 31 de
março de 1984.
Art. 2? O Ministro de Estado do Exército baixará os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 89.467, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Revoga dispositivo do regulamento da
Lei n? 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que
dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de 2.°
grau regular e supletivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item In da Constituição,

Art. I?
87.497, de 18
dezem bro de
Art. 2?
Art. 3?
Brasília,
República.

DECRETA:
Fica revogado o Parágrafo único do art. 12 do Decreto n?
de agosto de 1982, que Regulamenta a Lei n? 6.494, de 7 de
1977.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Ficam revogadas as disposições em contrário.
21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ATOS DO PODER EXECUTIVO

329

DECRETO N? 89.468, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servídãc administrativa,
faixa de terra destinada a passagem de ramal de linha de transmissão 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 artigo 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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:' 704.119/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 16,00m (dezesseis metros) de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre
a torre n:' 09 da linha de transmissão Bonsucesso - Itaú e a subestação Demetrô «F», no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, cujos projeto e Planta de Situação n? 30470-JCP-003 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? 704.119/83.
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 do ramal 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 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 do mencionado ramal de 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 Cent ra is E lé t r icas de Minas Gerais S.A . - CE MIG po derá promover, em Juízo , as medid-as necessárias à cons t itu ição da servid ão admin is trat iv a, de caráter urge nt e, utilizando o proces so judicia l
es ta be lecid o no Decreto-lei n ? 3.365. de 21 de junho d e 1941, com as mo . d ifi c a çõe s in troduz idas pela Lei n ? 2.786. d e 21 de maio de 1956.
Art. 5 ? E ste decreto ent rará em vigor na d at a de s ua publicação,
revogadas as di sposiçõe s em contrário .
Bra sília, 21 de março de 1984; 163? d a Indep endên ci a e 96? d a
Rep ública .
JO ÃO F IGUE IR E DO
Cesar Cals

DECRETO N ? 89.469, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Revoga o Decreto n ~ 86.391, de 18 d e setembro de 1981, que concede u à empresa
R eed íng & Bates Brazif Petrol eum Co . a u tor íeeç õo p ara tuncioner na República Fe , dera tiva do Brasil .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, us ando d a atribuição que lhe
con fere o a rti go 81, item IH, d a Co nsti tui ção , e tendo em vi st a o que
con sta d o Processo MI C n ? 105.400/83,
DECR E T A :
Art . I ? Fic a revogada a autorização concedida pe lo Decreto n "
86.391, d e 18 de setembr o de 1981, à empresa Reading & Bat es Brazil
Petrole um Co., com sede na cidade de Tulsa, E stado de Okla h om a , E stados Unid os da América, para fu nc ionar na Rep úblic a Federativa do
Brasil.
Art. 2? Obriga-se o representante d a empresa a proc eder à liquidação da re fe rid a filia l, bem como aos cancel amentos de suas insc riçõe s no s ó rgã os fi scais e do Regist ro do Comércio e a fazer prova do
c umprimento de s sas obrigações, perante o Dep artam ento N acional de
Registro do Comérc io .
Art. 3? E ste d ecreto en t ra rá em v igo r na d a t a de s ua publ icação.
Bra sília , 21 de março de 1984; 163? d a Ind e pe nd ência e 96? da Rep ú blica .

JOÃO FIGUEIREDO
Camilo Penna

ATOS DO PODER EXECUTIVO

331

DECRETO N? 89.470, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Autoriza a COBRA - Computadores e
Sistemas Brasileiros S.A. a proceder ao aumento do limite do seu capital autorizado,
bem como do capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros
S.A. autorizada a promover a elevação de seu capital autorizado em
mais CrS 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), bem como a elevar
o capital social até o limite do capital autorizado, mediante subscrição
de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

DECRETO N? 89.471, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades que menciona para
explorarem serviços de radiodifusão sonora
em onda tropical, nas cidades e unidades da
Federação indicadas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il í, combinado com O artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, tendo em vista o que consta dos Processos MC
n?s 170.291183 e 140.047/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com O artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1983, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus elementos identificadores, para explorarem, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.096, de 2 de dezembro
de 1950
Entidade: Rádio Difusora Taubaté Ltda,
Cidade: Taubaté
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 277, de 4 de junho de
1960
Entidade: Rádio Mauá do Rio de Janeiro Ltda.
Cidade: São João de Meriti
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão. cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumula->
tivamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de
26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 89.472, DE 21 DE MARÇO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades Que menciona para
explorarem serviços de radiodifusão sonora
em onda média, nas cidades e unidades da
Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos MC n?s 130.522/83,172.819/83,130.330/83,100.336/83,171.571/83,
130.329/83 e 172.695/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de
1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo,
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junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.
Ato de Outorga: Decreto n? 818, de 02 de abril de 1962
Entidade: Fundação Santa Luzia de Mossoró
Cidade: Mossoró
Unidade da Federação: Rio Grande do Norte.
Ato de Outorga: Decreto n'' 19.398, de 10 de agosto de 1945
Entidade: Rádio Difusora Taubaté Ltda.
Cidade: Taubaté
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Decreto n:' 415, de 22 de dezembro de 1961
Entidade: Rádio Paulista Ltda.
C idade: Recife
Unidade da Federação: Pernambuco.
Ato de Outorga: Decreto n? 37.338, de 13 de maio de 1955
Entidade: Rádio Anhanguera S.A.
Cidade: Goiânia
Unidade da Federação: Goiás.
Ato de Outorga: Decreto n? 31.486, de 19 de setembro de 1952
Entidade: Rádio Excelsior S .A.
Cidade: Sâo Paulo
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Decreto n? 46.226, de 16 de janeiro de 1959
Entidade: Rádio Paulista Ltda.
Cidade: Paulista
Unidade da Federação: Pernambuco.
Ato de Outorga: Decreto n? 38.086, de 12 de outubro de 1955
Entidade: Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.
Cidade: Araçatuba
Unidade da Federação: São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.473, DE 23 DE MARÇO DE 1984
Vincula a Companhia Nacional de Ãl-.
calis, sociedade de economia mista federal.
ao Ministério das Minas e Energia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, V, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? A Companhia N acionai de Álcalis - CN A - Sociedade
de economia mista vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio,
passa a vincular-se ao Ministério das Minas e Energia.
Art. 2? A Companhia Nacional de Álcalis integrará, no Ministério das Minas e Energia, o complexo petroquímico, com subordinação à
Petrobrás Química S,A. - PETROQUISA.
Art. 3? O Ministro das Minas e Energia e o Ministro da Indústria
e do Comércio determinarão as providências complementares necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Camilo·Penna
Cesar Cals

DECRETO N? 89.474, DE 23 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a execução de Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n:' 9, concluído entre o Brasil e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADII, firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, atravês do
Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que o Acordo de Renegociação das Preferências outorgadas no periodo de 1962/1980 (Acordo de Alcance Parcial n:' 91, as-
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sinado entre o Brasil e o México, em 30 de abril de 1983, e promulgado
pelo Decreto n? 89.094, de 2 de dezembro' de 1983, tem seu prazo de vigência limitado a 31 de dezembro de 1983;
Considerando que o Protocolo Modificativo anexo ao presente Deereto visa a estender o prazo de vigência, previsto no artigo 2? do Acordo de Renegociações das concessões outorgadas no período 1962/1980 (Acordo n? 9), até 31 de março de 1984.
DECRETA:
Artigo único. A vigência das concessões registradas nos Anexos I
e II do Acordo de Alcance Parcial n? 9, firmado pelo Brasil e pelo México em 30 de abril de 1983 e promulgado pelo Decreto nv 89.094, de 2
de dezembro de 1983, fica prorrogada até 31 de março de 1984, nos termos do Protocolo Modificativo anexo ao presente Decreto.
Brasília, 23 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o protocolo modificativo do Acordo está publicado no

D.a. de 26-3-84.

DECRETO N? 89.475, DE 23 DE MARÇO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Oriente de
Redenção Ltda., para explorar serviço de
redíodíiueeo sonora em onda média, com
sede em Redenção. Municioío de Conceíçeo
do Araguaia, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item 111, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 6.155/83, (Edital n? 17/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Oriente de Redenção
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, com sede em
Redenção, Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.

336

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessental 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.476, DE 23 DE MARÇO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Alvorada
de Estrela D'Oeste Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média de ámbito regional, na cidade de Estrela
D'Oeste, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item Il I. combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento de Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 9.591/82 (Edital n'' 67/82),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Alvorada de Estrela
D'Oeste Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á de acordo
com O Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com os preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983.
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Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.477, DE 23 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, terrenos situados no lugar denominado Cerro das Tropas - Municipio de Canguçu, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das a~~i1lUições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e na conformidade
com o artigo 5?, letra a, do Decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra, no total de 387.707, 30m' (trezentos e oitenta e
sete mil, setecentos e sete metros quadrados e trinta decímetros quadrados), situada no lugar denominado Cerro das Tropas, Município de
Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, de propriedade de herdeiros de
Dionizia Pereira de Souza.
Parágrafo único. A área de terra referida neste artigo está assim
descrita:
Partindo do marco 1B = 76 de coordenadas geográficas do
IBG E X = 338.826,7235 e Y = 6.524.876,6620, com um lance reto
de 45,815m, e Azimute de 266'03'50", até o marco 2B=12A; e
daí, seguindo com um lance reto de 46,143 metros e Azimute de
257'20'35", até o marco 3B=llA; e daí, seguindo com um lance
reto de 38,556m e Azimute de 253'29'05", até o marco 4B=10A;
e daí, seguindo com um lance reto de 57,053m e Azimute de
249°26'32", até o marco 5B=9A; e daí, seguindo com um lance
reto de 9,755m e Azimute de 268'17'57", até o marco 6B=8A; e
daí, seguindo com um lance reto de 39,213m e Azimute de
264°04'27", até o marco 7B=7A; e daí, seguindo com um lance
reto de 38,781m e Azimute de 308'04'55", até o marco 8B=.6; e
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d ai , se gu in do com um la nce reto d e 79,506m e Azi mute de
258°01 '30 ". até o m a rco 98 = 7; e da í, segu indo com um lan ce reto de 28,0 88m e A zim u te de 262 '56'49 " , at é O marco 108 = 8; e
da i, segu ind o com um la nce r et o d e 25,552m e Azi m ute d e
262°35'08" , até o marco 11B=9 ; e d aí, seguin do com um lance
re to d e 51,814m e Az im ute d e 255 °50 '02" , até o ma rco 128=1 0; e
dai, seguindo com um lance ret o de 91,245m e Azimute d e
256'41'1 4" , até o m arco 138= 11; e d aí , segu in do com um la nce
reto d e 23,003m e Az im ute de 256 °41 '55", até o marco 148 = 12; e
dai, segu indo com um lance re to d e 78,997m e A zimute d e
246 °58' 08" , até o m arco 13; e da í, se gu indo co m um lan ce re to de
83, I 66m e Azimut e d e 262' 54 '18", at é o marco 14; e d a í, seguin do co m um l an ce reto d e 127,83 3m e A zim ute d e 259'56'12" , at é
o ma rc o 15; e d aí , seguindo co m um lance reto de 10, 18210 e A zimu te de 259 °18'46" , até o m arco 16; e daí. seguindo com um lan ce ret o d e 78,634m e A zimut e de 293°28'1 4" , até o marc o 17; e
dai , seguindo com um la n ce ret o d e 160, 294m e A zimut e de
242°3 1 '56" , at é o m arco 18; e daí, seg uindo com um la nce re to de
20,590 m e A z imut e de 274°36'40" , até o ma rco 19; e d a i, se guin do com um lance reto d e 107,129m e Azim ute de 274 ' 06'12", até
o m arc o 20; e d a í, segu in do co m u m la nce reto de 66,40 2m e Azi mute de 248 °41 '13" , até o m arco 21 ; e daí , seguindo com um lance reto de 11I ,514m e Azimu te de 149' 40'44" , até o marco 22; e
d ai , se gu in d o com um lance reto d e 107,395m e A zimut e d e
101 °5 4 '02" , at é o m arco 23; e d aí, se gui ndo com um la nce ret o d e
89,952m e A zimute de 126°07'1 2", até o marco 24; e d ai , seguin do com um lance reto d e 402,OOOm e Azim ute de 126°07' 12" , até
o ma rco 25 ; e daí, seguindo COm um lance reto de 79,3ü2m e Azim ute de 30 °17'34 " , at é o marco 2Q· B ; e daí , s eg uin do com um
lanc e reto de 91,831m e A z im ut e d e 51' 37' 57" , at é o marco 21-8 ;
e. da i com u m lance ret o d e 173,485m e Az im ute d e 48°02'14", até
o m arco 22-8; e d ai , com um la nce reto de 70,093m e Azimute d e
75 °57'50'" até o marco 23-B ; e daí, com um lance reto de
194,74 3m e A z imute de 84 °59'3 1" , até o marco 24-8; e d a i, com
um lance ret o d e 76,236m e Azim ute de 85°2jl'10" , até o . rna rco
25-8 ; e d ai , co m um lance reto de 182,643m e A zim u te d e
45°25' 01", até o marc o 26-B= 72; e daí, com um lance re t o d e
100,284m e Az im ut e de 48'27'47", até o marco 27-8 = 73 ; e da í,
com um lance reto d e 35,255m e A zimute de 359' 12'25" , até o
marco 28-8 = 74; e daí, com um lance reto d e 73,599m e Azi m ut e de 325 '21'01 ", até o m arco 29-8 = 75; e d aí , com u m la nc e re t o de 70,354m e A z im ute d e 311°00'18", até o m arco 18 = 76 =
PP (ponto de p a r t id a ).
Art . 2? Dest ina-se a área de terra de que tr ata o artigo anterior à
im p la nt a çã o d a u n idade d e detecçã o d o Sist em a de De fes a Aérea e Con-
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trole de Tráfego Aéreo, conforme consta do Processo M. Aer. n ? 35·
0l/R-091184, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3? Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a
efetivação da desapropriação a que se refere o presente decreto, na forma do artigo 10 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, correndo
as despesas à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 4? Na forma 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, a presente desapropriação é declarada de urgência, para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. 5? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.478, DE 26 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Goiás Fertilizantes S.A.
GOIASFÉRTIL.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.001201184-26,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Goiás Fertilizantes S.A. - GOIASFÉRTIL, a proceder ao aumento do limite do seu Capital Autorizado de Crê
18.594.428.124,00 (dezoito bilhões, quinhentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e vinte e quatro cruzeiros)
para Crê 53.363.973.202,00 (cinqüenta e três bilhões, trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e três mil e duzentos e dois cruzeiros) .
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.479, DE 27 DE MARÇO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
30.000.000.000,00 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral ~ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 30.000.000.000,00 (trinta 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 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, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28·3-84.

DECRETO N? 89.480, DE 27 DE MARÇO DE 1984
Abre â. Presidência da República e ao
Subanexo Encargos Gerais da União 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 III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n:' 7,155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional e ao Subanexo Encargos Gerais da União
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_ Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar no valor de Crê 520.000.000,00 (quinhentos e vinte 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, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FlGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 28-3-84.

DECRETO N? 89.481, DE 27 DE MARÇO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas as entidades que menciona para
explorarem serviços de radiodifusão sonora
em onda média. nas cidades e unidades da
Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artito 81, item lII, combinado com, o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, do Decreto n"
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos MC n?s 71.870/83, 174.407/83 e 29.106.000014/84,
DECRETA:
Art. 1? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas por 10 Idezl anos, a partir de 1 ~ de maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto com os
seus demais elementos identificadores, para"explorarem, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria Contel n? 101, de 22 de abril de
1965
Entidade: Rádio Difusora do Paraná Ltda.
Cidade: Marechal Cândido Rondon
Unidade da Federação: Paraná
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 690, de 12 de setembro
de 1957
Entidade: Rádio Santos Dumont Ltda.
Cidade: Jundiaí
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 393, de 11 de maio de
1954
Entidade: Rádio Clube de Blumenau Ltda.
Cidade: Indaial
Unidade da Federação: Santa Catarina
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.482, DE 27 DE MARCO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada â. passagem de ramal de linha de transmissão 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 artigo 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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:' 704.123/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 16,OOm (dezesseis metros) de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre
a torre n:' 10 da linha de transmissão Bonsucesso-Itaú e a subestação
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Demetrô «CI), no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, cujos projeto e planta de situação n:' 30470~JCP-OOl foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Elctric idade, do Departamento Nacional de Âguas e Energia Elétrica, no Processo MME n:' 704.123/83.
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 do ramal de linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.
Art. 3? Fica reconhecida a conveniência da constituição de serv idão 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 concessionáría de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção do mencionado ramal de linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem co"
mo suas 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 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 contruções 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 março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.483, DE 27 DE MARÇO DE 1984
Declara Luto Oficiai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Artigo Único. É declarado luto oficial em todo o País, por três
dias, a contar desta data, pelo falecimento de Sua Excelência o Senhor
Ahmed Sekou Touré, Presidente da República Popular Revolucionária
da Guiné.
Brasília, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
DECRETO N? 89.484, DE 27 DE MARCO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Difusora Fluminense
Ltda., para explorar serviço de reâíoâíiuseo sonora em onda média, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

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?, do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n:' 142.201/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 [dez] anos, a partir de I? de maio de 1984, a
concessão da Rádio Difusora Fluminense Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n:' 579, de 4 de outubro de 1956, para explorar, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radidifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de 1? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.485, DE 27 DE MARÇO DE 1984
Autoriza o Banco do Brasil S.A. a proceder ao aumento do capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Banco do Brasil S.A. autorizado a promover a elevação de capital social em mais Cr$ 252.046.080.000,00 (duzentos e
cinquenta e dois bilhões, quarenta e seis milhões e oitenta mil cruzeiros), sem emissão de novas ações, mediante a utilização de Reservas de
Lucros.
Art. 2? Este decreto-entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 89.486, DE 28 DE MARÇO DE 1984
Dispõe sobre a classificaçào de funcionários na categoria funcional de Controlador
de Arrecadação Federal do Grupo-Tributacão. Arrecadaçào e Fiecelízeçâo, do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, 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
8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta da Nota
n" 001/84, de 23 de janeiro de 1984, da Consultoria Geral da República,
DECRETA:
Art. I? Os atuais funcionários enquadrados na classe B da categoria funcional de Controlador da Arrecadação Federal do GrupoTributação, Arrecadação e Fiscalização, do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, mediante o Decreto n? 76.346. de I? de outubro de
1975, ficam classificados na classe C da mesma categoria funcional.
Parágrafo único. À localização em referências de vencimentos dos
funcionários alcançados por este artigo aplica-se o disposto no artigo 6?
do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
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Art. 2? As progressões funcionais obtidas no período compreendido entre I? de dezembro de 1977 e a data de vigência deste Decreto serão aplicadas desde a referência em que os funcionários ficarem posicionados, em decorrência do disposto no artigo anterior.
Art. 3? Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.487, DE 28 DE MARÇO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades que menciona para
explorarem serviços de radiodifusão sonora
em onda média. nas cidades e unidades da
Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC
nvs
29100.000213/84,
29106.000107/84,
72098/83,
51066/83,
29106.000088/84, 174164/83, 174165/83, 29106.000015/84 e 29106.000090/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos indentificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 480, de 31 de maio de 1950
Entidade: Rádio Cacique de Capivari Ltda.
Cidade: Capivari
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 985, de 19 de outubro de
1950
Entidade: Rádio Brasil Sociedade Limitada
Cidade: Valinhos
Unidade da Federação: São Paulo

ATOS DO PODER EXECUTIVO

347

Ato de Outorga: Portaria MJNI n:' 264-E, de 27 de setembro
de 1961
Entidade: Rádio Garibaldi Ltda.
Cidade: Laguna
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MJNI n:' 32-E, de 24 de janeiro de
1962
Entidade: Fundação Sagrado Coração de Jesus de União da
Vitória
Cidade: União da Vitória
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 602, de 7 de dezembro de
1939
Entidade: Rádio Clube de Pouso Alegre Ltda.
Cidade: Pouso Alegre
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 155-E, de 9 de agosto de
1961
Entidade: J. P. E. - Empresa Jornalística Ltda.
Cidade: Lages
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 134-E, de 20 de março de
1962
Entidade: Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda.
Cidade: São José dos Campos
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 555, de I? de setembro de
1952
Entidade: Sociedade Rádio Liberdade Ltda.
Cidade: Guaratinguetá
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 397, de 28 de abril de 1948
Entidade: Rádio Videira Ltda.
Cidade: Videira
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 764, de 6 de setembro de
1955
Entidade: Rádio Difusora Colmeia de Porto União Ltda.
Cidade: Porto União
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
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e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n ?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de l? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.488, DE 29 DE MARÇO E 1984
Declara de ocupação dos silvícolas área
de terras nos municípios de Feiió e Envira.
nos Estados do Acre e Amaaonas. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o d ísposto nos artigos 2?, incisos V e IX, 19 e 22 da Lei n ? 6.001, de 19 de dezem bro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas para feito
dos artigos 4?, IV,' e 198 da Constituição, as terras localizadas nos Municípios de Feijó e Env ir a, nos Estados do Acre e Amazonas, com a seguinte delimitação: Norte - Partindo do Ponto «1" de coordenadas geográficas aproximadas 08'01 '40" S e 70'27'00" W, situado na cabeceira
do Igarapé Desengano, afluente da margem direita do Igarapé Paroá;
daí, segue por uma linha reta de azimute e distância aproximados 100°
e 10,5km até o Ponto «2}) de coordenadas geográficas aproximadas
08'02'25" S e 70'21 '07" W, situado na cabeceira do Igarapé Fenelon;
daí pelo citado Igarapé até a confluência do Rio Envira, no Ponto «3»
de coordenadas geográficas aproximadas 08'04'58" S e 70'18'54" W.
Leste - Do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Rio
Envira até o Ponto ({4» de coordenadas geográficas aproximadas
08'09'10" S e 70'22'00" W, situado na cerca divisória com a Fazenda
Brasília; dai, segue por vários azimutes e distâncias pela citada cerca
até a margem esquerda do Rio Envira, no Ponto «5)} de coordenadas
geográficas aproximadas 08'09'35" S e 70'22'15" W. Sul - Do ponto
antes descrito, segue pelo Rio Envira no entido montante até a confluência no Igarapé Pitombeira, no Ponto {(6» de coordendas geográficas aproximadas 08'09'40" S e 70'23'00" W; dai, segue pelo citado Iga-
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rapé, no sentido montante, até o Ponto «7» de coordenadas geográficas
aproximadas 08"08'47" S e 70"24'29" W, situado no Marco-12 do INeRA; daí, segue pela linha divisória no azimute e distância aproximados 235°11 '15" e 1.507m até o Marco-9, no Ponto «8» de coordenadas
geográficas aproximadas 08°09'15" S e 70°25'10" W, situado na margem
esquerda do Igarapé Cardoso; daí, segue pelo citado Igarapé no sentido
montante até a confluência no Igarapé do Meio, no Ponto «9» de coordenadas geográficas aproximadas 08"09'00" S e 70"27'30" W. Oeste Do Ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Igarapé do
Meio até sua cabeceira, no Ponto «10» de coordenadas geográficas aproximadas 08"06'35" S e 70"29'43" W; dai, segue por uma linha reta até a
cabeceira do Igarapé Paroá, no Ponto «11» de coordenadas geográficas
á'prox ima da s 08"04'56" S e 70"28'36" W; daí, segue por uma linha reta
de azimute e distância aproximados 30° - 7,Okm até o Ponto «I» inicial
do presente descritivo.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área
Indígena Katukina/Kaxinawá de Pe ijó, será demarcada administrativamente pela Fundacão N ac io nal do Índio - FUN AI.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.489, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Declara de ocupação dos eilvícotee área
de terras, no município de Senador José
Portirío. no Estado do Pará. e dá outras
orovidénciee

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto pelos artigos 2?, incisos V e IX, 19 e 22, da Lei n? 6.001, de 19
de dez em bro de 1973,
DECRETA:
Art. I?
dos artigos

Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas para efeito
IV, e 198 da Constituição Federal, as terras localizadas
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no Município de Senador Porfírio, no Estado do Pará, com a seguinte
delimitação: Norte - Partindo do Ponto 1 (um) de coordenadas geográficas aproximadas 03"25'20" S e 51 °46'50" WGr., situado na margem direita do Igarapé Bom Jardim; daí, segue por uma linha seca de azimute
e distância aproximados 137°47' e l.100m, até o Ponto 2 (dois) situado na suposta cabeceira do Igarapé Mangueira, de coordenadas geográficas aproximadas 03'25'58" S e 51 '16'17" WGr.; daí, segue pelo referido igarapé à jusante, margem direita até o Ponto 3 (três), situado na
confluência com O Rio Xingu; Leste - Do Ponto 3 (três), segue pelo Rio
Xingu , sentido montante, margem esquerda, até o Ponto 4 (quatro), situado na confluência do Igarapé Paraíso, de coordenadas geográficas
aproxímadas 03°31 '40" S e 51 "50'28" WGr.; Sul - Do Ponto 4 (quatro)
segue pelo referido igarapé sentido montante, até o Ponto 5 (cinco), situado na sua suposta cabeceira de coordenadas geográficas aproximadas 03"29'40, S e 51 "51 '00" WGr.; Oeste ~ Do Ponto 5 (cinco), segue
por uma linha seca de azimute e distância aproximados 32°30' e
2.800m, até o Ponto 6 (seis), situado na suposta cabeceira do Igarapé
Bom Jesus, de coordenadas geográficas aproximadas 03°28'03" S e
51 °50'05" WGr.; dai, segue pelo referido Igarapé no sentido jusante,
à margem direita na distância aproximada de 5.000m, até o Ponto I
(um), inicío da presente descrição perimétrica.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área
Ind igena Paquicamba, será demarcada administrativamente pela Fundação N acíonal do índio - FUN AI.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1984; 163~ da Independéncía e 96~ da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturini

DECRETO

N~

89.490, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Autoriza a alienação de imóveis da
União, situados no Estado do Rio de
Janeiro.

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 195 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereíro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei n~ 900, de 29 de setembro de 1969,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a alienar ao Banco Nacional da Habitação - BNH, as unidades residenciais
da União, localizadas na Vila Lage, em Neves, Municípios de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? A alienação autorizada no artigo I? será repassada aos
atuais ocupantes das referidas unidades residenciais, pelo Banco N aciorial da Habitação, ou seu Agente que indicar, observadas as finalidades sociais deste decreto
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Brasília, 29 de março de 1983; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOAO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Mário Andreazza

DECRETO

N~

89.491, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Nacional de Defesa
Agropecuária, o crédito suplementar no va101' de CrS 1.500.000.000,00, 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
na artigo 5:', item IIl, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1~) Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, o crédito suplementar no v alor de Cr$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzei·
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 da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D,a. de 30.3.84.

DECRETO N? 89.492, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de deeeoroorleceo, áreas de terra necessárias à implantação da escacãc de comunicacôes VHF, situada na Serra do Couto, e sua

estrada de acesso, da LIGHT - Serviços
de Eletricidade S.A., no Estado do Rio de
Jeneiro.

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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n:' 746.094/83,
DECRETA:
Art. 1" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra de propriedade particular, com o total de
1.008, Oüm2 (um mil e oito metros quadrados), necessárias à implantação
da estação de comunicações VHF, situada na Serra do Couto, e sua estrada de acesso, no Município de Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes da planta de situação n:' 3.833, aprovada por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento N acional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 746.094/83, e assim descritas:
Área da Estação de Comunicações VHF
- tem início no ponto B situado a 6,50m, com O rumo de
4°00' NW da estrada de acesso; daí segue com o rumo de 86°00'
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NE, numa distância de 30,00m até o ponto C; dai segue com o
rumo de 4°00' SE, numa distância de 25,00m até o ponto D; dai segue com o rumo de 86°, SW, numa distância de 30m até o ponto
E; daí segue com o rumo de 4°00' NW, numa distância de 25m
até o ponto B, onde teve início esta descrição.
Área da Estrada de Acesso da Estação de Comunicações VHF
- tem início no ponto 0,00 na estrada sem pavimentação de
acesso ao terreno da Embratel, dista 24,00m do terreno citado
e mede 24,75m pela curva 1, subordinada a um raio de 20,OOm;
9,80m em reta com o rumo de 6°15' SE até encontrar o ponto da
curva circular 2; 11,25m pela curva 2 subordinada a um raio de
16,50m; 6,00m em reta com o rumo de 50°30' SE até encontrar
o terreno destinado ao abrigo da estação de comunicações VHF,
situada na Serra do Couto, no Município de Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3? Fica autorizada a LIG HT - 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, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.493, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública. para fins
de conetltuicao de servidão administrativa.
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de transmissào da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL, no Estado de Mato Grosso
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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no a r t. 151, letra c, do Decreto n ? 24.643, d e 10 de julho de 1934, reg ul a m entado pelo Decreto n ? 35.851, de 16 d e julho d e 1954, e o que const a
d o P r oc e sso MME n? 703 .613 / 83,
D E C R E T A :
Art. I ? Ficam d ec laradas de utilidad e pública , para fin s d e co nst it uiç ão de servid ão adm inistrativa , as áreas de terra s it uadas na fa ixa
variável de 46,OOm (quare nta e s eis metros) a 72,30m (s etenta e d o is
metros e trinta centímetros) de largura. tendo como eixo o trecho de lin h a de t r a nsmissão Ilha G rand e - Do urados , d a linh a de transm issão
'G u a ír a - D ou r a d os , em 230kV, a ser est a beleci d o ent r e a torre n ? 17-3
e a su be s ta ção de Do urados, nos Municípios de Mundo Nov o e Dourad os, E sta d o d e M ato Grosso do Sul, cu j os Projeto e P lanta de Situação '
n :' L037·500-008 fora m ap rova dos por a to do Diretor da Div is ão de C o n cessão de Água s e Eletricídade, do Depa rtamento Nacional d e Aguas e
Energia E létric a , no Processo MME n ? 703 .613/ 83.
A rt. 2? Fic a a utoriz a d a a Centrais Elétricas do S ul do Bra s il S.A.
- E LET R OSUL, a p romover a constitui ção de ser vid ão ad m in istr at iv a
nas re feridas área s de te rra, na forma da legisl ação v ige nte. onde ta l se
fizer necessário , p ara a passagem d o trecho de linh a de trans missão de
que trata o artigo ant e rior .

Art . 3? Fi c a rec onhecida a conveniê nc ia da constituição de se rv idão administrati v a nece s sária em favor da Centra is E létric as do Sul do
Bra sil S .A . - ELETROSUL, para o fim ind icado, a qual co m p r ee nd e o
direito at ribuído à empresa co nces sion ári a de praticar tod os os atos de
construção, operação e ma nut enção do menc ionado trech o de linha de
transm is s ão e de linhas telegráfic as ou te lefônic as auxiliares , bem como suas pos síve is alte raçõe s ou reconstruções, sen d o-lho assegurado ,
ainda, o acesso à áre a da serv idão at ravés de prédi o se rv iente, de sde
que não haja ou tr a v ia pr aticável.
Parágrafo único. Os proprietário s da s áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e goz o d as mesmas ao que for com pat ível com a
ex istência da servidão, ab stendo-se . e m co nseqü ênc ia, da prática, dentro das mesm as, de Quai squer ato s que a embarac em ou lh e causem d anos, incluídos entre eles os de erguer con stru ções ou fazer pl antaçõ es
d e eleva d o p o rt e .
Art . 4? A C entrais E létrica s do Sul do Bra sil S .A .
E LETROSU L , poderá promover, em J UI ZO , a s medida s necessárias à
constit uição da serv id ão adm in istrativa. de caráter urge nte , utilizan do
o processo jud ic ial esta beleci d o no Decreto -le i n ? 3.365, d e 21 de j un ho
de 1941 , com as modificações int ro d u zid a s pel a Lei n ? 2.786, de 21 de
m aio d e 1956 .
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Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.494, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de âeeeorooriecao, áreas de terra necessárias j iormecsc do reservatório da usina hi-'
âreiétrice de Á vila e ímplenteçeo do canteiro de obras, da Centrais Elétricas de
Rondônia S.A. - CERON, no Estado de
Rondônia.
à

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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n:' 701.896183,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra de prop riedade particular, com o total de
5.462,2319ha (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois hectares, vinte e
três ares e dezenove centiares), necessárias à formação do reservatório
da usina hidrelétrica de Â vila e à implantação do canteiro de obras, no
Municipio de Vilhena, Estado de Rondônia.
Art. 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes das Plantas de Situação n?s A VL-10-0020 a
0028, aprovadas por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Aguas
e Eletricidade, do Departamento N ac ional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n'' 701.896/83, e assim descritas:

Área do Reservatório <ta UHE Á vila
tem início no VPE 01 (sobre a ponte do rio Ávila), com o
rumo sudeste (AZ 95'13'14"1) e distância de 642,563m, encontra
o vértice 1 no limite esquerdo da faixa de domínio da BR-364,
no sentido Vflhena/Rimenta Bueno; do vértice 1, no rumo sudeste (AZ 110'33'21 "8) e a distância de 292,492m encontra o vértice 2; do vértice 2, na mesma direçâo 'sudeste (AZ 110"33'21 "8) e
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distância de 683,520m, situa-se o vértice 3, ainda na faixa de
domínio da BR-364, de onde o polígono se afasta a partir deste
ponto; do vertice 3, com a direção sudeste (AZ 124"13'05"6) e
distância de 7.522, 054m, encontra o vértice 4; do vértice 4, com o
rumo sudoeste (AZ 263'53'04"2) e distância de 1.689,615m, encontra o vértice 5; do vértice 5, na direção sudeste (AZ
175"26'39"2) e distância de 2.517,956m, encontra o vértice 6; deste vértice, ainda na direção sudeste (AZ 120'37'24"9) e distância
de 2.022,004m, chega ao vértice 7, donde segue a direção sudoeste (AZ 249'16'28"01, na distância de 1.582,403m e alcança o vértice 8; do vértice 8, volta à direção sudeste (AZ 171 '56'29"), percorre a distância de 5.100,365m e chega ao vértice 9, deste vértice, segue a direção sudoeste (AZ 247'38'10"8), na distância de
946,163m e chega ao vértice 10; deste vértice, toma a direção noroeste (AZ 339'47'24"9), na distância de 11.231,474m e alcança o
vértice 11; deste vértice, continua com a direção sudoeste (AZ
253'53'41 "5) e distância de 1.478,005m, chega ao vértice 12; segue
do vértice 12 com a direção noroeste (AZ 340'58'54"9) e alcança
o vértice 13 na distância de 2.485,679m; do vértice 13, segue a direção sudoeste (AZ 195'00'11 "1) com a distância de 3.090,344m e
chega ao vértice 14; continua deste vértice na direção noroeste
(AZ 330'34'29"11 e 5.780,729m de distância, chega ao vértice 15;
do vértice 15 toma a direção norte (AZ O') e, a 1.280,000m de
distância, encontra o vértice 16; deste vértice, segue a direção
nordeste (AZ 39'58'15"3) e distância de 887,299m, alcança o vértice 17, já novamente na faixa de domínio da BR-364; do vértice
17, margeia a BR-364 pela faixa de domínio com a direção sudeste (AZ 129'48'20"2) e, a 479,724m de distância, encontra o
vértice 18; deste vértice, segue com o rumo sudeste (AZ
165'40'07"5), na distância de 1.443,334m e encontra o vértice 19;
continua do vértice 19 com o rumo sudeste (AZ 146'56'28"5) e, à
distância de 419,410m, chega ao vértice 20, sempre margeando a
BR-364 pela faixa de domínio; do vértice 20, no rumo sudeste
(AZ 109'29'07"1 e distância de 419,412m, atinge o vértice 21; deste vértice, continua com o rumo sudeste (AZ 90°45'27"6) na distância de 2.075,591m e chega ao vértice 1, onde teve início esta
descrição.
Área do Canteiro de Obras da UHE Á vila
tem início no vértice 22, no limite da faixa de domínio da
BR-364 do lado esquerdo, no sentido Porto Velho/Cuiabá, na direção noroeste (AZ 290°33'21 "5) e encontra o vértice 23; distante
272,444m deste vértice, com o rumo noroeste (AZ 270'45'27"7) e
distância de 2.093,043m, encontra o vértice 24, e acompanha nessa altura o novo traçado da BR-364; sai deste vértice com o rumo noroeste (AZ 289'29'06"31 e, na distância de 355,197m, chega
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ao vértice 25; do vértice 25, continua com a direção noroeste
IAZ 326"56'28"5), com a distância de 355,196m e encontra o vértice 26; prossegue do vértice 26 com a diretriz no rumo noroeste
IAZ 345"40'07"7) e encontra o vértice 27, distante 1.308,005m e
próximo ao cruzamento do novo traçado com a BR-364; segue na
direção sudeste IAZ 129'48'20"0), acompanha o limite da faixa
de dominio da BR-364 e distância de 911,634m, atinge o vértice
28; deste vértice, com o rumo norte (AZ 0°00'00"), cruza com a
BR-364 e, à distância de 1.600,000m, encontra o vértice 29; deste
vértice, com o rumo nordeste (AZ 90°00'00") e com a distância
de 750,000m, chega ao vértice 30; deste vértice prossegue com a
direção sudeste (AZ 135'38'50"61, na distância de 2_503,318m e
atinge o vértice 31; deste vértice, toma a direção sul (AZ 180") e,
à distância de 1.ü33,200m, alcança o vértice 22, onde teve início
esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERüN, a promover 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cais
à

DECRETO N? 89.495, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Homologa a demarcação, da área
inâiuene que menciona. no Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no artigo 19, § I?, da Lei nv 6.001, de 19 de dezembro de
1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos legais, a demarcação administrativa promovida pela Fundação N acionai do indio (FUN AI) da
Área Dominial Indígena Marrecas, localizada no Município de Guarap uav a, Estado do Paraná.
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Art. 2~ A área dominial indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Noroeste - O perímetro demarcado desenvolvese a partir do Marco 24 (vinte e quatro) de coordenadas geográficas
25"03'00" S e 51 "29'43,35" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 48"57'08" com uma distância de 817,58 metros, até o Marco 23
(vinte e três) de coordenadas geográficas 25"02'45,61" S e 51 "29'21,28"
WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 48°23'10" com uma distância de 1.320,02 metros, até o Marco 22 (vinte e dois) de coordenadas
geográficas 25"02'17,23" S e 51 "28'45,95" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 47°00'52" com uma distância de 713,90 metros, até
o Marco 21 (vinte e um) de coordenadas geográficas 25"02'01 ,46" S e
51 "28'27,25" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 49"26'05"
com uma distância de 1.412,62 metros, até o Marco 20 (vinte) de coordenadas geográficas 25"01 '31,72" S e 51 "27,48,85" WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute 48°36'39" com distância de 1.000,63 metros,
até o Marco 19 (dezenove) de coordenadas geográficas 25"01 '10,29" S e
51 "27'21,98" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 48"34'23"
com uma distância de 1.082,16 metros, até o Marco 18 (dezoito) de coordenadas geográficas 25 "00'47,10" S e 51'26'52,95" WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute 50°44 '39" com uma distância de 1.494,56 metros, até o Marco 17 (dezessete) de coordenadas geográficas
25"00'16,48" S e 51 "26'11,55" WGr.; daí, segue por uma linha reta de
azimute 50°32'07" com uma distância de 999,28 metros, até o Marco 16
(dezesseis) de coordenadas geográficas 24"59'55,91" S e 51 "25'43,95"
WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 49°57'15" com uma distância de 821,93 metros, até o Marco 15 (quinze) de coordenadas geográficas 24"59'38,78" S e 51 "25'21,45" WGr.; daí, segue por uma linha reta
de azimute 49°14'17" com uma distância de 876,55 metros, até o Marco
14 (quatorze) de coordenadas geográficas 24"59'20,24" S e 51 "24'57,70"
WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 53°32,16" com uma distância de 777,81 metros, até o Marco 13 (treze) de coordenadas geográficas 24"59'05,28" S e 51 "24'35,34" WGr.; daí, segue por uma linha reta
de azimute 53°30'48" com uma distância de 1.276,89 metros, até o Marco 12 Idoze) de coordenadas geográficas 24"58'40,69" S e 51 "23'58,64"
WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 53°31 '10" com uma distância de 1.088,48 metros, até o Marco 11 (onze) de coordenadas geográficas 24"58'19,73" S e 51 "23'27,36" WGr., implantado na margem esquerda do Rio Marrecas; daí, segue por uma linha reta de azimute
91"15'42" com uma distância de 51,50 metros, até o Marco 10 (dez) de
coordenadas geográficas 24"58'19,77" S e 51 "23'25,52" WGr., implantado na margem direita do Rio Marrecas. Nordeste - Do Marco 10
(dez) segue por uma linha reta de azimute 135°37'44" com uma distância de 1.012,22 metros, até o Marco 09 Inove) de coordenadas geográficas 24"58'43,36" S e 51 "23'00,35" WGr.; daí, segue por uma linha reta
de azimute 141 °54 '11 " com uma distância de 685,17 metros, até o Marco
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08 (oito) de coordenadas geográficas 24"59'00,93" S e 51 °22'45,32"
WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 141 °22'56" com uma
distância de 1.127,52 metros, até o Marco 07 (sete) de coordenadas geográficas 24°59'29'64" S e 51 "22'20,31 WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 141 °14'18" com uma distância de 990,91 metros, até o
Marco 06 (seis) de coordenadas geográficas 24"59'54,81" S e
51 "21 '58,25" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 143'27'28"
. com uma distância de 1.074,05 metros, até o Marco 05 (cinco) de coordenadas geográficas 25'00'22,92" S e 51 '21 '35,52" WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute 135°31 '39" com uma distância de 270,83 metros, até o Marco 04 (quatro) de coordenadas geográficas 25"00'29,22" S
e 51 "21 '28,77" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute
136'03'57" com uma distância de 1.007,24 metros, até o Marco 03 (trés)
de coordenadas geográficas 25"00'52,86" S e 51"21'03,90" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 136°27'52" com uma distância de
997,05 metros, até o Marco 02 Idois) de coordenadas geográficas
25"01 '16,42" S e 51 "20'39,46" WGr.; daí, segue por uma linha reta de
azimute 136°33'27" com uma distância de 971,24 metros, até o Marco OI
(um) de coordenadas geográficas 25'01 '39,40" S e 51 "20'15,70" WGr.; daí,
segue por uma linha reta de azimute 137°11 '23" com uma distância de
900,68 metros, até o Marco 57 (cinqüenta e sete) de coordenadas geográficas 25'02'00,93" S e 51 '19'53,91" WGr.; dai, segue por uma linha reta
de azimute 137"39'26" com uma distância de 1.509,54 metros, até o Marco 56 (cinqüenta e seis) de coordenadas geográficas 25'02'37,28" S e
51 "19'17,72" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 140"39'32"
com uma distância de 1.311,48 metros, até o Marco 55 (cinqüenta e cinco) de coordenadas geográficas 25"03'10,32" S e 51 "18'48,14" WGr.
Sudeste - Do Marco 55 (cinqüenta e cinco), segue por uma linha reta
de azimute 229°50'31 "com uma distância de 528,99 metros, até o Marco
54 (cinqüenta e quatro) de coordenadas geográficas 25'03'21,38" S e
51 "19'02,60" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 227"31'59"
com uma distância de 1.312,04 metros, até o Marco 53 (cinqüenta e três)
de coordenadas geográficas 25"03,50,11" S e 51 "19'37,22" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 228°16'55" com uma distância de
1'.064,43 metros, até o Marco 52 (cinqüenta e dois) de coordenadas geográficas 25'04'13,08" S e 51 "20'05,64" WGr.; dai, segue por uma linha
reta de azimute 228°21 '05" com uma distância de 675,08 metros, até o
Marco 51 (cinqüenta e um) de coordenadas geográficas 25"04'27,62" S e
51 "20'23,68" WGr.; daí, segue por uma linha 'reta de azimute 228"19'12"
com uma distância de 1.040,86 metros, até o Marco 50 (cinqüenta) de
coordenadas geográficas 25"04'50,06" S e 51 "20'51,50" WGr.; dai, segue
por uma linha reta de azimute 228"17'53" com uma distância de 1.127,63
metros, até o Marco 49 (quarenta e nove) de coordenadas geográficas
25'05'14,37" S e 51 "21 '21,62" WGr.; dai, segue por uma linha reta de
azimute 228°16'08" com uma distância de 926,40 metros, até o Marco 48
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(quarenta e oito) de coordenadas geográficas 25"05,34,36" S e
51 "21 '46,36" WGr.; dai, segue por uma linha reta de azimute 228"32'09"
com uma distância de 1.303,36 metros, até o Marco 47 (quarenta e sete)
de coordenadas geográficas 25"06'02,33" S e 51 "22'21 ,32" WGr.; dai, segue por uma linha reta de azimute 226°54'37" com uma distância de
1.072,58 metros, até o Marco 46 (quarenta e seis) de coordenadas geográficas 25"06'26,08" S e 51 "22'49,36" WGr.; dai, segue por uma linha
reta de azimute 226°39'24" com uma distância de 1.337,15 Metros, até o
Marco 45 (quarenta e cinco) de coordenadas geográficas 25°06'55,83" S
e 51 °23'24,17" WGr.; daí segue por uma linha reta de azimute
139 u19'19" com uma distância de 886,34 metros, até o Marco 44 (quarenta e quatro) de coordenadas geográficas 25"07'17,74" S e 51 "23'03,61"
WGr.: daí, segue por uma linha reta de azimute 138°39'04" com uma
d is tânc ia de 925,88 metros, até o Marco 43 (quarenta e três) de coordenadas geográficas 25"07'40,39" S e 51 '22'41,84" WGr.; dai, segue por
uma linha reta de azimute 177°34'02" com uma distância de 1.172,99
metros, até o Marco 42 (quarenta e dois) de coordenadas geográficas
25"08'18,50" S e 51 "22'40,18" WGr. Sudoeste - Do Marco 42 (quarenta
e dois) segue por uma linha reta de azimute 240°37'47" com uma distância de 1.339.71 metros, até o Marco 41 (quarenta e um) de coordenadas
geográficas 25"08'39,75" S e 51 "23'21,94" WGr.; dai, segue por uma linha reta de azimute 280°05 '52" com uma distância de 791,01 metros, até
o Marco 40 (quarenta) de coordenadas geográficas 25"08'35,17" S e
51°23'49,74" WGr., implantado na margem esquerda do Rio Marrecas;
daí, segue pela margem esquerda do Rio Marrecas, sentido montante,
até o Marco 38 (trinta e oito) de coordenadas geográficas 25 "08'02, 74" S
e 51 "24'46,34" WGr., implantado na Foz dó Arroio Guavirova com o
Rio Marrecas; daí, segue pela margem esquerda do Arroio Guavirova,
até o Marco 37 (trinta e sete) de coordenadas geográficas 25"07'59'20 S e
51"25'02,16" WGr.; dai, segue por uma linha reta de azimute 304'00'18"
com uma distância de 2.í 81,76 metros, até o Marco 35 (trinta e cinco) de
coordenadas geográficas 25"07'19,34" S e 51 "26'06',61" WGr., implantado
na margem direita do Arroio Cachoeirinha ou Barbosa; daí, segue pela
margem direita do Arroio Cachoeirinha ou Barbosa, sentido jusante, até
o Marco 34 (trinta e quatro) de coordenadas geográficas 25'06'17,55" S e
51 °26'06,23" WGr., implantado na margem direita do Arroio Cachoeir-inha ou Barbosa, próximo a uma ponte que dá acesso à área indígena;
daí, segue pela margem direita, sentido jus ante, até o Marco 33 (trinta e
trés) de coordenadas geográficas 25°05'58,52" S e 51 "26'14,96" WGr.,
implantado próximo à Foz do Arroio Fundo, no Arroio Cachoeirinha ou
Barbosa; daí, segue pela margem direita do Arroio Cachoerinha ou
Barbosa, sentido jusante, até o Marco 32 (trinta e dois) de coordenadas
geográficas 25"05'41,42" S e 51 "26'05,09" WGr., implantado na margem
esquerda do Arroio Cachoeirinha ou Barbosa; daí, segue por uma linha
reta de azimute 30?OOO'00" com uma distância de 1.501,03 metros, até o
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Marco 31 {trint.a e um) de coordenadas geográficas 25"05'11,93" 8 e
51 "26'47, 78" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 305°40'36"
com uma distância de 1.003,59 metros, até o Marco 30 (trinta) de coordenadas geográficas 25°04'52,82" 8 e 51 °27'16,82" WGr.; daí; segue por
uma linha reta de azimute 318°35'11" com uma distância de 759,94 metros, até o Marco 29 (vinte e nove) de coordenadas geográficas
25°04'34,23" 8 e 51 °27'34,69" WGr.; daí, segue por uma linha reta de
azimute 312°19'26" com uma distância de 726,08 metros, até o Marco 28
(vinte e oíto) de coordenadas geográficas 25°04'18,28" 8 e 51 °27'53,79"
WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 306°55'33" com uma
distância de 897,84 metros, até o Marco 27 (vinte e sete) de coordenadas
geográficas 25°04'00,66" 8 e 51 "28'19,33" WGr.; dai, segue por uma linha reta de azimute 305°43'37" com uma distância de 903,75 metros, até
_o Marco 26 (vinte e seis) de coordenadas geográficas 25'03'43,42" 8 e
51 "28'45,47" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 305°11'04"
com uma distância de 1.071,79 metros, até o Marco 25 (vinte e cinco) de
coordenadas geográficas 25°03'23,24"8 e 51 °29'16,65" WGr_; dai, segue
por uma linha reta de azimute 309°33'56" com uma distáncia de 973,43
metros, até o Marco 24 (vinte e quatro) ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de março de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
Rep úbl ic.a.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO

N~

89,496, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Regulamenta. a Lei n:' 6.662. de 25 de junho de 1979, que dispõe sobre a Política Nacional _de Irrigação, e dá outras providências.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
que dispõe a Lei n:' 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
CAPíTULO I
Da Política N acionaI de Irrigação
Art. I? A Política Nacional de Irrigação será executada na forma
da Lei n:' 6_662, de 25 de junho de 1979 e do presente Regulamento, ten-
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do como o bj et ivo o a p roveit a men t o r a ci on al d e recursos d e águ a e solos
pa ra a im p la ntação e d esen volv iment o d a a gric ult ura ir r iga d a .
§ I?

São p ost u la dos bá sicos para a Polí ti c a N ac ionai d e Irri ga ção:
I - preem inê ncia d a fu n ção soci a l e utilidade p ú bl ic a d o
us o d a á g u a e s o los irrigávei s , visand o ao d es envol v im ent o
s óc io -eco n ô m ic o d a re gião em Que se s it uem e d a pop u la çã o d e pe nd ente , d ire t a ou in d ireta m ent e, da a gric ul t u ra ir r ig a d a ;

Il - es tí m u lo e maior se gu ra nç a à s a t ividades agr opecuá ri a s . p ri ori tariamente n a s re giõe s sujeita s a co n d ições cl imát ica s a dve r s a s, comp reen d en d o:
a} política cred itíci a e specí fica para a a gr icu lt u ra irr igada,
comp at ível co m as n eces s id a de s dos ir r iga nt e s . referent es a in vest imentos. custeio e comerc ia li z a çã o d a p r od uçã o ;
bl fo rmação. difu são e d esen v ol vi ment o d e assoc iações d e
p essoas d epe nd ente s. direta o u indi reta me n te, de projetos de irr igação, es pecialmen te c oo pera t ivas;
c ) assis t ê nc ia t écni ca e socia l. inclusive escola r iza çã o, a ssistên cia p re v id enciá r ia . médico-d ent á r ia e hospita lar, higi e ne e
sa nea me nto e a p re nd iza d o de téc ni ca s agr opec uá r ias comp a tívei s c om a prática da agri cu ltura ir r igada ;
d ) fix a ção d o v a lor d a s t a rifa s e d a s p res t a ções d e amo r t izaçõ es em con for m id a d e com as cond ições d e cada perímetr o ;
III - p r om oçã o de condiçõe s que possam elev a r a produçã o e a prod ut iv id a d e agrícola s, dent re elas as segu in t e s :
aI im p la nt a çã o de infra-estrutur a bá s ica de a b a s t eciment o
d e in s u mos, a r m a zen a gem e comerc ializa çã o d a p ro d u çã o ;
bl es t ím ulo à instalação d e a groindú stria s n a s r egiões irriga das :
c) in s tit u içõe s d e prêmios , pelo Min istério do I nterior, visa nd o e stim ul ar a produçã o e a prod utiv id ad e ag rop ecu á r ia e
agroi nd ust ri a l n a s re giões ir r iga das;
d) capacitaçã o d e p es soal técn ic o em diferent e s níveis, at ravés d e t re in a me nto;
e} a poi o a cen t ros d e estu do e p esq u is a s em a gricultura irrigada :

IV -

atu ação princip al ou s up le t iv a do P od er P ú bli co no

p.l a n e~ am:nto , elabora çã o, financia me nto , execuçã o, ope ra ção ,

fisca l ízac ão, acom p an h a me nto e avaliação de projeto s de ir ri gação .
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O aproveitamento racional de recursos de água e solos com-

I - uso de águas para agricultura irrigada, em quantidades adequadas e épocas oportunas, devendo ser distribuída em
igualdade de condições a todos os usuários, segundo as suas necessidades, observando-se, ainda, as espécies cultivadas, assim
como o clima, a natureza do solo, a topografia e demais peculiaridades da região irrigada;
11 - utilização plena e adequada dos solos no que se refere à sua produtividade, conservação, preservação do meio ambiente e desempenho de sua função social, capaz de promover o
bem-estar dos irrigantes e de todos aqueles que se encontrem,
direta ou indiretamente, sob a influência sócio-econômica do
perímetro irrigado;
III - a consecução do disposto nos itens I e 11 pressupõe
as seguintes medidas:
a) estudos de recursos hídricos e de solos das bacias existentes nas regiões a serem irrigadas, tendo em vista o seu aproveitamento múltiplo;
b) estudo de águas e solos no que diz respeito à salinização,
sodificação e materiais poluentes, que possam afetar o meio ambiente e a produção;
c) estudos referentes ao saneamento, drenagem e combate à
erosão.

Art. 2? O aproveitamento de águas e solos, para fins
·e atividades decorrentes, rege-se pelas disposições da Lei
25 de junho de 1979, e deste Regulamento e, no que couber,
ção sobre águas.
Parágrafo único. O regime de uso de águas e solos,
irrigação, obedecerá aos seguintes princípios:

de irrigação
n ? 6.662, de
pela legislapara fins de

I - utilização racional das águas e solos irrigáveis,
atribuindo-se prioridade à utilização que assegurar maior benefício sócio-econômico, preferencialmente nas áreas críticas ou
sujeitas ao fenômeno das secas, utilizando, sempre que for o caso, áreas ociosas ou de aproveitamento inadequado, que poderão ser desapropriadas na forma da Lei;
11 - planificação da utilização de recursos hídricos e de
solos de unidade hidrográfica, mediante integração com outros
planos setoriais, visando ao seu múltiplo aproveitamento e à
sua adequadà distribuição;
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III - adoção de normas especiais para a definição da
prioridade de utilização da água, com a finalidade de atender às
áreas sujeitas a fenômenos climáticos peculiares;
IV - definição dos deveres dos concessionários e usuários de água, objetivando a utilização racional dos sistemas de
irrigação. segundo o interesse público e social;
V - observância das normas de prevenção de endemias
rurais, de sal iniz acão e de sodificação de solos, bem como a preservação do meio ambiente e da boa qualidade das águas.
Art. 3?

Compete ao Presidente da República:
I -

estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Ir-.

rigação;.

II - aprovar o Plano N acional de Irrigação;.
III - baixar normas referentes a créditos e incentivos,
tendo em vista a execução do Plano N acional de Irrigação.
Art. 4?

Compete ao Ministério do Interior:

I - elaborar o Plano N acional de Irrigação, em Consonância com o artigo 3?, item I deste Regulamento e mantê-lo
permanentemente atualizado;
II - baixar normas, objetivando o máximo aproveitamento dos recursos históricos destinados à irrigação e atividades decorrentes, buscando sempre "a integração das ações dos
órgãos federais, estaduais, municipais e das entidades privadas;
III - aprovar os programas regionais e sub-regionais de
irrigação;
IV - firmar acordos com entidades públicas ou privadas
e organismos internacionais, visando à consecução dos objetivos da Política Nacional de Irrigação;.
V - estabelecer critérios para planejamento, execução,
operação, fiscalização, acompanhamento e avaliação de projetos
de irrigação;
VI - incentivar o desenvolvimento de programas estaduais e municipais de irrigação e a implantação de projetos particulares, de acordo com o Plano N acionaI de Irrigação;
VII - estabelecer normas e critérios pare: a fixação das
tarifas de água e para o controle de sua aplicação;
VIII - aprovar anualmente os valores das tarifas que deverão ser aplicadas pelas entidades vinculadas;
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IX - aprovar as propostas de suas entidades vinculadas
referentes a valores de amortização e prazos de pagamento mencionados neste Regulamento;
X - conhecer e julgar, em última instância administrativa, os processos relacionados com a aplicação da Lei n? 6.662,
de 25 de junho de 1979 e deste Regulamento;
XI ~ propor e promover a execução de estudos e de
obras referentes ao aproveitamento racional das águas públicas
para irrigação e atividades decorrentes, nas bacias hidrográficas;
XII ~ estabelecer, quando de sua exclusiva competência,
normas de proteção das áreas irrigadas ou irrigáveis, limitando,
condicionando ou proibindo qualquer atividade que afete os recursos de água e solos;
XIII ~ ainda na forma do item anterior, denunciar aos Poderes Públicos competentes, para as devidas providências:
a) a implementação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras nas imediações dos perímetros de irrigação;
bl a realização de obras de engenharia que implicarem
sensível prejuízo para a irrigação;
c) o exercício de atividades capazes de provocar erosão das
terras, assoreamento dos cursos de água ou, por qualquer mot.ivo, prejuízo à irrigação.
Art. 5? São órgãos auxiliares do Ministério do Interior, para a
execução do Plano N acíonal de Irrigação:
I - as autarquias de desenvolvimento regional ou su bregional e outras entidades vinculadas ao Ministério, de acordo
com as respecitvas atribuições legais, ou com as que lhes forem
cometidas por delegação ou ato normativo do Ministro de Estado do Interior;
II - as empresas públicas ou socíedades de economia
mista existentes ou que vierem a ser constituídas em consonância com os objetivos da Lei n ? 6.662. de 25 de junho de 1979;
IH - outras entidades públicas ou privadas, quando em
regime de convênio com o Ministério do Interior.

CAPITULO II
Dos Programas de Irrigação
Art. 6:> Programa de Irrigação é o conjunto de ações que tenha
por finalidade o desenvolvimento sócio-econômico de determinada área
do meio rural, através da implantação da agricultura irrigada.
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Parágrafo único. O conjunto de ações, a que se refere o caput deste artigo, compreende, dentre outras, as de pesquisa, assistência técnica, crédito, capacitação, estudo e implantação de projetos de irrigação,
executadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais.
Art. 7~ Os programas de irrigação serão consolidados e coordenados, a nível regional, pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional e elaborados em articulação com os órgãos federais, estaduais e
municipais, compreendidos na sua área de atuação.
§ I? No âmbito dos programas de irrigação, a nível regional, cabe, ainda, às Superintendências de Desenvolvimento Regional:
a) propor ao Ministério do Interior prioridades para estudos relativos a p-rojetos de irrigação e para a implantação dos
mesmos;
b) promover e apoiar ações voltadas para o desenvolvimento da agricultura irrigada, especialmente aquelas concernentes à
capacitação de recursos humanos em todos os níveis;
c) estabelecer metodologia própria de avaliação e de acompanhamento dos programas de irrigação e das ações respectivas, a fim de que se possa ajuizar os resultados alcançados ou
identificar os obstáculos que estejam impedindo a sua adeq'uada
execução, propondo ao Ministério do Interior sua revisão e
atualização.
§ 2? A elaboração e execução dos programas de irrigação, fora da
área de atuação das Superintendências de Desenvolvimento Regional,
serão coordenadas diretamente pelo Ministério do Interior.

CAPÍTULO III
Dos Projetos de Irrigação
Art. 8? Os projetos de irrigação, para os efeitos da Lei n? 6.662,
de 25 de junho de 1979, são públicos ou privados.
§ 1? Considera-se projeto de irrigação o conjunto de atividades de
planejamento, execução, administração, operação e manutenção, visando ao aproveitamento agrícola dos recursos de água e solo em determinada área.
§ 2? Projetos Públicos são aqueles cuja infra-estrutura de irrigação é projetada, implantada e operada, direta ou indiretamente, sob a
responsabilidade do Poder Público.
§ 3? Projetos Privados são aqueles cuja infra-estrutura de irrigação é projetada, implantada e operada por particulares, com ou sem incentivos do Poder Público.
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§ 4? Os projetos privados, que pretendam beneficiar-se de incentivos do Poder Público, deverão ser analisados e aprovados pelo Ministério do Interior, observando-se o seguinte:
I - o Ministério do Interior poderá outorgar poderes a
suas entidades vinculadas ou credenciadas ou celebrar convênios
com órgãos governamentais da União ou dos Estados, para analisar e aprovar os projetos privados a que se refere o presente
parágrafo;
11 - a análise e aprovação serão feitas de acordo com as
normas a serem estabelecidas pelo Ministério do Interior.

Art. 9? Os projetos públicos de irrigação, a cargo do Governo Federal, serão elaborados, implantados e operados, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Ministério do Interior.
§ I? Os projetos públicos de irrigação, de interesse social predominante, parcial ou totalmente implantados, poderão ser declarados
emancipados, por ato do Ministro de Estado do Interior, observados-os
preceitos legais pertinentes.
§ 2:) Proceder-se-á à emancipação quando constatados o término
das obras da infra-estrutura indispensável, o assentamento de, pelo
menos, 2/3 (dois terços) dos irrigantes e a comunidade esteja social e
economicamente apta a se' desenvolver, dispondo de uma organização
interna que lhe assegure vida administrativa própria e atividades comerciais autônomas.
§ 3? Quando declarado emancipado um, projeto de irrigação, na
forma dos parágrafos anteriores, as infra-estruturas de uso comum continuarão a pertencer ao Poder Público e serão administradas, operadas
e mantidas pelo respectivo órgão executor, ao qual competirá o controle
do uso da água e a cobrança das tarifas correspondentes, bem como do
remanescente das prestações de remuneração referidas no § 3? do artigo
16 deste Regulamento.
Art. 10. O Ministério do Interior poderá colaborar com os Governos estaduais e municipais, na implementação de seus projetos públicos de irrigação, especialmente no que diz respeito ao apoio técnico, diretamente, ou através das entidades vinculadas ou credenciadas.
Art. 11. O Presidente da República concederá financiamentos ou
estabelecerá linhas de incentivos aos projetos de irrigação que vierem a
ser executados por iniciativa de empresas privadas, cooperativas e produtores rurais isolados desde que os respectivos projetos tenham sido
aprovados pelo Ministério do Interior, na forma do disposto no § 4? do
artigo 8?, deste Regulamento.
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Seção I
Do Uso do Solo
Art. 12. Os projetos públicos de irrigação serão localizados, prioritariamente, em terras do patrimônio público, para esse fim reservadas ou adquiridas.
Art. 13. N as áreas reservadas ou adquiridas, de que trata o artigo
anterior, as terras agricultáveis serão sempre destinadas à exploração
intensiva, agropecuária ou agroindustrial, e divididas em lotes de dimensões variáveis de acordo com a estrutura de produção projetada,
observados os critérios estabelecidos pelo Ministério do Interior.
Parágrafo único. Os lotes poderão ser alienados ou cedidos a irrigantes ou cooperativas, ou, ainda, incorporados ao capital social de
empresas ou sociedades civis, que tenham como objetivo a agricultura
irrigada, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Interior, bem como o disposto no Capítulo IV e demais normas deste Regulamento.
Art. 14. As áreas dos projetos de interesse social predominante
serão divididas em lotes familiares, admitida a implantação, nos mesmos, de pequenas empresas, desde que não ocupem, em conjunto, área
superior a 20% (vinte por cento) do perímetro irrigado e os seus t.itulares se conformem com os preceitos regulamentares estabelecidos pela
entidade administradora.
§ I? O interesse social predominante estará caracterizado, entre
outros fatores, quando se trate de área sujeita ao fenômeno das secas
ou sempre que se verificar elevada taxa demográfica e/ou desemprego,
existência de grande número de pequenos agricultores com terra insuficiente ou sem terra, ou com terra de baixa produtividade, na área de
influência do projeto.
§ 2? Considera-se lote familiar, para efeitos deste Regulamento, o
imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua
família, lhes absorva a força de trabalho disponível, garantindo-lhes a
subsistência e o progresso social e econômico, com área definida segundo o artigo 13 deste Regulamento, podendo recorrer, eventualmente, à
ajuda de terceiros.
Art. 15. O lote familiar, cuja dimensão deverá corresponder à
área mínima de produção capaz de assegurar a promoção econômica e
social do irrigante e sua familia, constitui propriedade resolúvel e indivisível, de acordo com as disposições da Lei n? 6.662, de 25 de junho
de 1979 e deste Regulamento.
§ I? Na hipótese em que, falecido o proprietário, o lote familiar
não caiba na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um dos
herdeiros, será escolhido dentre eles o administrador do lote, salvo se,
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preferindo extinguir a comunhão, o cônjuge sobrevivente ou um dos
herdeiros requerer a respectiva adjudicação, repondo a diferença em dinheiro.
§ 2? A adjudicação, de que trata o parágrafo anterior, far-se-á,
preferencialmente, ao cônjuge sobrevivente, seguindo-se, quanto aos
herdeiros, por ordem de idade, dentre os domiciliados no lote familiar e
com experiência em irrigação.
§ 3? Ainda no caso de morte do irrigante, não ocorrendo qualquer
das hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, proceder-se-á à venda judicial, independentementé de formalidades de praça ou leilão, pelo
preço mínimo de avaliação, tendo preferência para a aquisição a entidade administradora do projeto de irrigação, ou a pessoa por ela indicada.
§ 4? A preferência assegurada no parágrafo anterior também se
aplica aos casos de transmissão inter-vivos.
Art. 16. Todas as obras e serviços executados no lote pelaentidade administradora terão seu custo incorporado ao valor da terra para
efeito de cessão de uso, alienação ou incorporação societária.
§ i? O valor das obras e serviços, em benfeitorias necessárias ou
úteis, executados no lote pelo írr igante, com recursos próprios, será somado ao valor resultante da incorporação referida no caput deste artigo, ao se estabelecer o preço mínimo de avaliação, para fins de adjudicação ou venda a terceiros.
§ 2? No caso do parágrafo anterior, o novo adquirente ficará subrogado nas obrigações contraídas por seu antecessor, perante o respectivo órgão público, conforme as disposições contratuais.
§ 3? O adquirente de lote familiar amortizará as aplicações de recursos públicos em benfeitorias internas, bem COmo O valor da terra,
calculados em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
üRTN s, ou índices oficiais equivalentes, no prazo de até 25 (vinte e
cinco) anos, inclusive até 5 (cinco) anos de carência, a juros de até 6%
(seis por cento) ao ano, atendidas as peculiaridades de cada projeto.
§ 4? O adquirente de lote empresarial amortizará o valor do mesmo, calculado em Obrigaçõres Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTNs, ou índices oficiais equivalentes, a juros de até 6% (seis por
cento) ao ano, no prazo de até 12 (doze) anos, inclusive até 3 (trêsl anos
de carência.
Art. 17. O valor da terra referido no caput do artigo anterior, será
fixado observando os seguintes critérios:
I - nas terras já pertencentes a entidades integrantes da
administração federal, o valor-hectare da terra nua será o mesmo atribuído pelo Instituto N acional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
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II - nas t erras desaprop riadas, o v alor-hectare será es tabelecido pelo custo re a l do im óvel , consid erado o preço da ex pr op ri a çã o, acrescido d a s despesas acessórias efetuadas pe lo
exprop r ia nte com a escri t ura. custas processuais e registros .
Art . 18. As área s n ã o irri gad a s , int er io res ou adjace nt es a um
pr ojet o d e irriga çã o, p od erão ser consid er a d as como compreend idas no
projet o, p a ra efeit o d e progra mação d a sua p r oduçã o int egr a d a , de seq ue ira e sob irrigação.
Art . 19. Em caso de apro veitamento, t ot a l ou parcial. no s projet os púb li c os de irrigação, da estrutu ra fundiá r ia p reexistente, os pro p rietá r ios d as t er ra s se rã o consid erados irrigantes, para os e fei t os da
Le i n ? 6.662, d e 25 de junho d e 1979, de sde que atendam aos req uisitos
lega is e os o bjetivos dos re spectiv os projetos. e as suas p r op r ied a de s
não tenha m área s inferiores ou s uperior es a os t ama nh os mí nimos ou
máximos estabeleci d os p a ra os m e smos .
§ I ? S e as p ropried ades , referidas no cap ut deste ar t igo,
const itu irem -se d e á reas inferio res ou superiores às dimensões dos lotes p re vi sta s para o projeto, será promovido o remembrame ntoou de s memb ramento d a s m esmas, mediante p révia de s apropriação. em conform idade com o dispost o n o Capítulo V da Lei n ? 6.662, de 25 de junho
de 1979 .
§ 2? Verificada a h ipóte se do parágrafo a nterior , a entidade administrado ra p roverá p a ra que os p roprietários. que vivem da a t iv id ade
agrícola e cujas t erra s forem objeto de desap ro priação, sejam, no pr o cess o d e r emem br a mento, a s sentados em lotes familiares , no mesm o ou
em outro p rojeto, mediant e seleçã o prévia , admitin d o-se o seguint e:
a) ef et uada a desa propriação, a entidade admini st radora
p od er á p ermiti r a p er m a nê nc ia dos expropriados, referidos neste parágrafo , em suas respec t iv a s á reas , c ult iv a nd o-as sob o regime de comodato, até que se cumpra a implantação do p r ojet o
e o assentam en to definitivo dos irriga nt es ;
b) em p r ego da mão-d e -o bra do expropriado, med iante contrato, n a constru ção de obras de in fr a -e s t r utu ra d o projeto, até
que se c ump ra a implantação d o mes m o e o assentamento defin it iv o dos irrig antes ,
§ 3? A in d a na fo rma do § I ? d es te artigo, àq ue le cuj a área sofrer
desm em b ra ment o a ssistirá o direi t o de e scolher o lot e de s ua preferên cia, den t re os d e smem brad os , se Quis er perm a n ecer n a á rea do proj eto,
como irriga nte .
§ 4? Cumprido o disposto nos parágrafos anteriores. ter ão, também, preferência p ara a q u is içã o de lo t e, no respectivo p roj eto , os que
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residirem no imóvel desapropriado, exercendo atividade agrícola e/ou
pecuária, incluindo-se posseiros, parceiros-outorgados, arrendatários
ou trabalhadores rurais.
§ 5? A subdivisão de lotes nos projetos públicos de irrigação só
será permitida mediante prévia aprovação da entidade administradora,
sendo vedada a divisão em lotes de tamanho inferior ao da área mínima
prevista para o projeto.
Art. 20. Na selação de irrigantes, em projetos públicos de irrigação, os critérios básicos serão estabelecidos pelo Ministério do Interior,
de acordo com as características locais, regionais ou específicas dos
projetos.

Seção II
Do Uso da Água
Art. 21. A utilização de águas públicas, superficiais ou subterrâneas, para fins de irrigação, será supervisionada, coordenada e fiscalizada pelo Ministério do Interior.
Parágrafo único. O Ministério do Interior articular-se-á com os
demais Ministérios setoriais, tendo em vista uma adequada programação para o uso múltiplo das águas públicas.
Art. 22. Para os efeitos deste Regulamento, as águas públicas superficiais, destinadas à irrigação e atividades decorrentes, classificamse em permanentes e eventuais, obedecidos os seguintes critérios:
1 - são permanentes, na forma deste artigo, as águas públicas que correspondem à vazão mínima do rio em todas as estações do ano;
11 - são eventuais as águas excedentes da vazão mínima
do rio.
Art. 23. O uso das águas públicas para irrigação e atividades decorrentes, por pessoas físicas ou jurídicas, dependerá de prévia concessão ou autorização do Ministério do Interior.
§ I? A concessão será outorgada ao solicitante que pretenda derivar águas públicas permanentes, para irrigação e/ou atividades decorrentes, mediante condições fixadas em contrato, de acordo com as normas estabelecidas neste Regulamento.
§ 2? A autorização será outorgada ao sol.icitante que pretenda fazer uso das águas públicas eventuais, em irrigação e/ou atividades decorrentes, mediante condições estabelecidas neste Regulamento.
§ 3? Enquanto não forem conhecidas as águas permanentes do rio
e/ou a disponibilidade de águas para irrigação e atividades decorrentes, serão outorgadas apenas autorizações para derivação das águas do
mesmo.

372

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 4? O Ministério do Interior poderá outorgar poderes a suas entidades vinculadas ou celebrar convênios com os órgãos governamentais
da União e dos Estados para outorga de concessões ou autorizações de
que trata o caput deste artigo.
§ 5? Os atuais usuários, que não disponham da concessão ou autorização de que trata este artigo, deverão obtê-las na forma estabelecida neste Regulamento.
Art. 24. A utilização de águas públicas, para fins de irrigação e
atividades decorrentes, em virtude das concessões ou autorizações de
que trata o artigo 23 deste Regulamento. está condicionada à disponibilidade de recursos hídricos e dependerá de remuneração a ser fixada
pelo Ministro de Estado do Interior, observados os seguintes critérios:
I - a remuneração será paga, anualmente, pelo beneficiário, com base na vazão máxima outorgada e não será inferior ao
Maior Valor de Referência"- MVR, para os concessionários;
11 - os autorizados pagarão 50% (cinqüenta por cento) dos
valores estabelecidos para os concessionários.
Parágrafo único. As entidades vinculadas ao Ministério do Interior promoverão, em suas respectivas áreas de ação, a cobrança e arrecadação da remuneração de que trata este artigo, no que diz respeito ao
uso das águas de domínio da União, estabelecendo metodologia própria
para o referido fim.
Art. 25. Considera-se decorrente da irrigação qualquer atividade
técnico-econômica que se possa desenvolver em determinado projeto,
além da agricultura irrigada.

Art. 26. As concessões e autorizações, de que trata esta Seção, estão sujeitas ao cumprimento das seguintes condições concorrentes:
I - observância das prioridades de uso de água asseguradas pela legislação vigente;
11 - comprovação de que o uso da água não cause poluição
ou desperdício dos recursos hídricos.
Art. 27. Concorrendo duas ou mais solicitações de uso de águas
públicas para irrigação ou atividades decorrentes e os recursos hídricos
forem insuficientes para atendimento pleno a todas, dar-se-á prioridade
às que atendam ao maior interesse social.
Art. 28. Poderão outorgar-se ao mesmo solicitante duas ou mais
concessões ou autorizações de uso de água para irrigação ou atividades
decorrentes, desde que se cumpram os requisitos estabelecidos neste
Regulamento.
Art. 29. As águas não poderão ser utilizadas com finalidades ou
em lugares distintos daqueles especificados nas respectivas concessões
ou autorizações
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Art. 30. O Ministério do Interior promoverá registro detalhado e
permanentemente atualizado das concessões e autorizações outorgadas.
Art. 31. As concessões ou autorizações, de que trata esta Seção,
deverão especificar a vazão máxima outorgada, a obrigatoriedade do
concessionário ou autorizado implantar e manter infra-estrutura de medição de água, tempo de vigência e demais elementos técnicoseconômicos relevantes, para caracterizar claramente os direitos e obrigações do beneficiário.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do Interior estabelecerá
normas específicas para fins de concessões ou autorizações que visem
ao uso de recursos hídricos para irrigação e/ou atividades decorrentes,
consideradas as peculiaridades de cada unidade hidrográfica
Art. 32. Os pedidos de concessão ou autorização deverão conter
as seguintes informações:
I - nome e qualificação da pessoa física ou jurídica;
11 - localização e superfície do imóvel rural onde se utilizará a água;
III - título de propriedade ou de direito real, cessão de
direitos ou compromisso de compra e venda do imóvel, bem como
contratos de arrendamento rural ou de parceria agrícola;
IV - destinação da água;
V - fonte onde se pretende obter a água, bem como a vazão máxima pretendida;
VI - tipos de captação de água, equipamentos e obras
complementares;
VII - quaisquer outras informações adicionais, consideradas imprescindiveis para a aprovação dos pedidos.
Art. 33. A concessão ou a autorização de distribuição de águas
públicas, para fins de irrigação ou atividades decorrentes, extingue-se,
sem qualquer idenização ou concessionário ou autorizado, nas seguintes hipóteses:
I - abandono ou renúncia, de forma expressa ou tácita,
do concessionário ou autorizado;
II
inadimplemento;
III - caducidade;
IV - poluição ou salinização das águas, COm prejuízo de
terceiros;
V - a critério do órgão ou entidade pública, quando considerar o uso da água inadequado para atender às finalidades
sócio-econômicas do projeto de irrigação;
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VI - dissolução ou insolvência da entidade concessionária ou autorizada;
VII - encampaçâo.
Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o Ministério do Interior, através de suas entidades, vinculadas ou de órgãos credenciados,
dará continuidade à distribuição da água, de modo a evitar prejuízos
aos irrigantes, respondendo o concessionário ou autorizado pelas perdas e danos decorrentes da interrupção do fornecimento.
Art. 34. Quando a derivação das águas públicas for concedida ou
autorizada para uso exclusivo do irrigante, a concessão ou a autorização considerar-se-á extinta, sem indenização ao mesmo, sempre que verificadas, no que couber, as hipóteses estabelecidas no artigo 33 deste
Regulamento, a critério do outorgante.
Art. 35. Os órgãos e entidades integrantes da estrutura do Ministério do Interior, não estão sujeitos ao pagamento das obrigações pecuniárias estipuladas neste Regulamento.

Seção III
Da Infra-estrutura
Art. 36.
derão:

As obras e benfeitorias nos projetos públicos compreen-

I - as infra-estruturas de irrigação, de uso comum, voltadas para o apoio direto à produção, compreendendo barragens
e diques; estruturas e equipamentos de ad ução, cond ução e distribuição de água; estradas e linhas de transmissão de energia
internas; rede de frenagem principal e prédios de uso da administração;
11 - as infra-estruturas sociais, de uso comum, incluindo
as obras e equipamentos ambulatoriais ou hospitalares, prédios
e equipamentos escolares, estruturas e equipamentos urbanos e
de saneamento;
111 - as benfeitorias internas realizadas nos lotes, abrangendo o desmatamento, sistematização, canais e drenas parcelares, habitações e outras obras de utilização individual.
Art. 37. Para cálculo dos investimentos em infra-estruturas e benfeitorias referidas no artigo precedente, incluído o valor da terra, as entidades do Ministério do Interior, responsáveis pelo planejamento, implantação e operação dos projetos de irrigação, deverão, para cada projeto em particular, estabelecer, a partir dos primeiros estudos, uma
contabilidade específica e detalhada, em Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTNs.
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Art. 38. O Ministério do Interior dotará suas entidades v inculadas dos recursos necessários à implantação das infra-estruturas e das
benfeitorias internas realizadas nos lotes que se destinarem a irrigantes
individuais.
Art. 39. Serão da responsabilidade das empresas os recursos para
investimento em benfeitorias internas nos lotes a ela destinados.
Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento, considera-se
empresa o empreendimento de pessoa física ou jurídica que se dedique,
em determinado projeto público de irrigação, à exploração econômica e
racional de lote agrícola, administrada pelo próprio empresário ou prepostos e com emprego permanente de pessoal assalariado.
Art. 40. Os recursos públicos, aplicados em benfeitorias internas,
nos lotes destinados a irr-igantes individuais, em cada projeto de irrigação, serão totalmente amortizados e seus prazos de carência e amortização determinados pelo Ministério do Interior, com base em propostas
elaboradas pelas entidades vinculadas ou credenciadas, atendido o disposto no artigo 16, § 3? deste Regulamento.
Art. 41. A ínfra-estrutura de irrigação terá seus investimentos
amortizados, total ou parcialmente, pelos irrigantes, sob a forma de tarifa, calculada em conformidade com o disposto no artigo 43 deste Regulamento.
§ 1? Quando forem implantadas, na mesma área, infra-estruturas
com objetivos múltiplos, apenas as que se destinarem a projetos públ icos de irrigação terão seus investimentos amortizados pelos irrigantes.
§ 2? O Ministro de Estado do Interior, com base em informações
das entidades vinculadas, baixará atos estabelecendo critérios de amortização parcial dos investimentos públicos, para aqueles projetos de irrigação que forem implantados com este incentivo.
§ 3? Os investimentos de que trata o caput deste artigo serão calculados em Obrigações Reajustáveís do Tesouro N acional ~ ORTN s,
ou índices oficiais equivalentes e amortizados em prazos de até 50 (cinqüenta) anos, observando-se o seguinte:
I ~ se forem produzidos reinvestimentos, estes serão adicionados ao remanescente do in vestimenta inicial;
11 ~ ocorrendo o disposto no item anterior, o prazo será
reajustado, mantendo-se a mesma parcela anual de amortização .

•

Art. 42. As infra-estruturas de irrigação, nos projetos públicos
implantados com recursos orçamentários da União, serão de proprieda"de do Governo Federal, representado pelas entidades vinculadas ao Ministério do Interior.
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§ I? As infra-estruturas, a que se refere este artigo, serão projetauas, implantadas, operadas, conservadas e mantidas sob a admin i str-a.
ção direta ou indireta das entidades vinculadas ao Ministério do Interior.
§ 2? As despesas correspondentes à administração, operação,
conservação e manutenção das infra-estruturas, mencionadas no caput
deste artigo, serão divididas, proporcionalmente, entre os irrigantes,
sob a forma de tarifa, calculada em conformidade com o disposto no artigo 43 deste Regulamento.
§ 3? O Ministério do Interior fixará as diretrizes para elaboração
dos regulamentos e normas para operação, conservação e manutenção
das infra-estruturas dos projetos de irrigação, sob a responsabilidade
de suas entidades vinculadas.

Art. 43. O valor das tarifas incidentes sobre o uso de água nos
projetos públicos de irrigação, de que trata este Regulamento, será
composto pela adição:
I - de parcela correspondente à amortização dos investimentos públicos nas obras de infra-estrutura de irrigação, de
uso comum, com base no valor atualizado das mesmas;
II - de parcela correspondente ao valor das despesas
anuais de administração, operação, conservação e manutenção
das infra-estruturas.
§ I? A parcela, a que se refere o item I deste artigo, será calculada, anualmente, por projeto, em cruzeiros, para cada hectare de área irrigá vel do usuário.
§ 2? A parcela, a que se refere o item II deste artigo, será calculada, anualmente, por projeto, em cruzeiros, para cada mil metros cúbicos de água fornecida ao usuário.
§ 3? Para efeito de pagamento das tarifas referidas neste artigo, o
valor mínimo do consumo anual de cada usuário será equivalente a
30% (trinta por cento) do consumo previsto para o mesmo.
§ 4? É da competência do Ministro de Estado do Interior a fixação, para cada projeto de irrigação, das tarifas de que trata este artigo.
Art. 44.
compete:

Aos órgãos federais que executam projetos de irrigação

I - receber dos usuários das obras de infra-estrutura de
irrigação, de uso comum, dos projetos públicos de irrigação, os
pagamentos referentes à tarifa de água;
II - propor, anualmente, ao Ministro de Estado do Interior, os valores a serem atribuídos aos parâmetros de fixação das
tarifas de que trata o artigo anterior, devendo considerar a ca-
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pacidade de pagamento de cada projeto, particularmente em sua
fase de maturação, bem como as características da sua estrutura de produção;
III - receber as parcelas correspondentes ao prescrito nos
§§ 3? e 4. o do artigo 16.

CAPÍTULO IV

Do Irrigante
Art. 45. Considera-se irrigante, para os efeitos deste Regulamento, a pessoa física ou jurídica que se dedique, em determinado projeto
de irrigação, à exploração de lote agrícola, do qual seja proprietária,
promitente compradora ou concessionária de uso.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Regulamento, considera-se
irrigante individual a pessoa física que se dedique, em determinado
projeto público de irrigação, à exploração de lote agrícola familiar.
Art. 46. São deveres do irrigante, em projetos públicos de irrigação:
I - adotar medidas e práticas recomendadas pela administração, para o uso da água, utilização e conservação do solo;
11 - obedecer a normas legais, regulamentos e decisões
administrativas pertinentes à situação e atividade de irrigante;
In - cumprir os contratos de comercialização de produtos, celebrados pelas cooperativas ou associações de que pareic ipe;
IV - explorar, direta e integralmente, a área irrigável
sob sua responsabilidade;
V - permitir a fiscalização de suas atividades pela administração e prestar-lhe as informações solicitadas;
VI - proporcionar facilidades à execução dos trabalhos
necessários ou úteis à conservação, ampliação ou modificação
das obras e instalações de irrigação;
VII - cumprir as obrigações assumidas no contrato pelo
qual se tenha investido na posse e exploração do lote;
VIII - pagar as tarifas de que trata o artigo 43 deste Regulamento.
§ I? A inobservância dos deveres estabelecidos neste artigo e nas
disposições legais, regulamentares ou contratuais, inerentes à condição
de irrigante, e cuja gravidade exceda à simples aplicação das multas
previstas no contrato, acarretará a rescisão, de pleno direito, do contrato de promessa de venda, ou concessão de uso, reintegrando-se, automaticamente, a promitente vendedora ou cedente, na posse do imóvel.
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§ 2 ~ A r e scisão , operada na forma do p ará grafo anterior, dará direito a ind e n iz ação pelas benfeitoria s n ec es sária s e úteis. e -ao reembol so, a o promitente com p r a d or , das prestaçõ es pagas.
§ 3 ? Quando se tratar de propri etário, de lo te ou d e área admitida
no projeto, n a forma do artigo 19, d este Re gul amento, que , comprovadamente , d es cumpra a s disposições e stabelecida s no caput e n o § 1?
d este artigo. promove r- se-á a desapropriaçã o, por intere s se s ocial, das
terras res pectivas . não cons id erados . no cá lculo d a ind eni zação, o custo
das obras d e in fra-estr ut u r a e a valorizaçã o d elas d eco rrente.
Art . 47. S e o adquirente do lo t e ou seu s ucessor vier a d esistir da
ex plora ção direta, ou d eixar in justific adament e inex p lo ra d as áreas sus cetíveis de a p roveitamen t o. o imóvel ven did o, origi nariame nte, nos termo s d es t e Regulamento, reverterá ao p atrimônio da e ntidade alienante.
in d en iza d a s as d espe sa s feitas c om a a qu is ição . as be nfeito r ias ne ces sá r ias e as ú teis .

CAPÍTULO V

Da Desapropriação
Art. 48. Por ato do Presidente da República serão d eclaradas de
utilid ade pública ou interesse social , para fin s d e ex pr op ri a çã o, as
áreas de terras selecionadas p a r a a im p la nt a çã o ou expansão de projetos públicos d e irriga çã o, aplican do-se, no que couber, a legislação sobre d esapropri ações.
Art. 49. P u b li ca d o o a to declara t ór io de ut ilid a d e pública ou in t e resse social, havendo c on cord ân cia d o proprietário com o valor do laud o da avalia ção, o ex p r op r ia nt e poder á p roced er d e forma am igáv el,
exigi ndo, do expropriado, além d a p rov a de propriedade, a de inexistênc ia de ôn u s sobre os be ns.
Parágrafo único . As n ormas sobre a li q u id a çã o a m igá v el dos processos de d esapropriação de que trata este a r t igo serão a pr ov a d a s pelo
Ministro de Estado do Interior .
Art. 50. I n existindo acordo, ou ocorrendo qualquer outra causa
legal imped itiva do procedimento amigável . o e x p rop ri a nt e aj uizará
ação d e des apropriação, e se a legar u r gê ncia e d epos itar o valor do laudo d e a v a liação. o juiz mandar á ím ít í-lo, p rovisoriamente. na posse dos
bens .
Art. 51. No va lor da indeniz ação, que será contemporâneo da avalia çã o, n ão serã o cons idera d os direitos de terceiro s contra o expropriado, inclusive d ecorrentes de r ela çã o t r a b a lh is t a .
§ I ? Ficam s u b -r oga d os n o preço quai squer ônu s ou direitos que
recaiam sobre o bem ex p r op r ia d o .
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§ 2? Serão da responsabilidade do expropriado as obrigações contraídas antes da imissão, do expropriante, na posse do bem objeto da
expropriação.
§ 3? Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o
juiz ou tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, -trimestralmente,
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República SEPLAN.
Art. 52. É de dois anos, contados da data da publicação, o prazo
de caducidade do ato declaratório de utilidade pública ou interesse social, interrompendo-se, automaticamente, quando do ajuizamento da
ação expropriatória.
Art. 53. As disposições deste Capítulo aplicam-se aos processos
amigáveis ou judiciais que já se encontravam em andamento na data
em que entrou em vigor a Lei n:' 6.662, de 25 de junho de 1979.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Gerais
Art. 54. As empresas privadas de exploração agropecuana ou
agroindustrial, com base na irrigação, cujos projetos tenham sido beneficiados com incentivos do Poder Público, não poderão dar às terras
destinação diversa da prevista nos respectivos projetos, sem prévia autorização do Ministério do Interior.
Parágrafo único. Para controle do disposto no caput deste artigo,
o Ministério do Interior promoverá o cadastramento dessas empresas e
fará acompanhamento da implantação e funcionamento dos respectivos
projetos.
Art. 55. A constituição de empresas públicas ou sociedades de
economia mista, visando à prestação de serviços concernentes aos objetivos da Política Nacional de Irrigação, dependerá, em cada caso, de
autorização legislativa.
Art. 56. O Ministro de Estado do Interior expedirá, quando couber, os atos necessários à complementação e execução deste Regulamento.
Art. 57. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO N? 89.497, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Autoriza o funcionamento do CUrso de

Turismo da
Bahia.

Faculdade de

Turismo da

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, 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? 135/84, conforme consta do Processo n?
1.448/80-CFE, e 23001.000201/84-0), do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de turismo, a
ser ministrado pela Faculdade de Turismo da Bahia, mantida pela Associação Cultural e Educacional 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 disposições em contrário.
Brasilia, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.498, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Altera dispositivo do Regulamento dos
Comandos Aéreos Regionais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 78, item UI, 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,
DECRETA:
Art. I? O artigo 41 do Regulamento dos Comandos Aéreos Regionais, aprovado pelo Decreto n ? 73.368, de 26 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a redação abaixo:
"Art. 41. O Chefe do Estado-Maior é Oficial-General do
Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, não incluido em Categoria Especial, do posto de Brigadeiro»,
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Art. 2? Os cargos de Chefe de Estado-Maior de Comandos Aéreos
Regionais serão providos com o remanejamento de cargos privativos de
Oficial~General, do posto de Brigadeiro, e de conformidade com a aplicação da Lei n ? 7.130, de 26 de outubro de 1983, e de acordo com o efetivoa ser fixado para 1985, na forma da citada Lei n? 7.130, de 1983.
Art. 3? O Ministro de Estado da Aeronáutica baixará os atos que
se fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d isposicões em contrário.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardím Mattos

DECRETO N? 89.499, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Concede à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, autorização
para proceder ao aumento do seu capital
social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atríbuíções que
lhe confere o artigo 81, item Il I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica
a
Centrais
Elétricas
Brasileiras
S.A.
ELETROBRÀS, autorizada a promover a elevação do seu capital social
. em até Cr$ 760.881.711.504,00 (setecentos e sessenta bilhões, oitocentos
e oitenta e um milhões, setecentos e onze mil e quinhentos e quatro cruzeiros] .
Parágrafo único. A integralização do aumento do capital social de
que trata este artigo poderá ser feita mediante capitalização de créditos
da União junto à empresa, assegurado aos demais acionistas o
exercício do direito de preferência, na forma do artigo 171, § 2?, da Lei
n:' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals
Delfim Netto
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DECRETO N? 89.500, DE 29 DE MARÇO DE 1984
Concede à Siderurgia Brasileira S.A.
SIDERBRÀS, eutorizeceo para proceder ao
aumento do seu capital autorizado, bem como do capital eociel,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS, autorizada a promover a elevação do seu capital autorizado em até Cr$
1.404.468.761.208,45 (um trilhão, quatrocentos e quatro bilhões, quatro-,
centos e sessenta e oito milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e oito cruzeiros e quarenta e cinco centavos), bem como a elevar o
capital social até o nível do capital autorizado neste diploma legal, mediante subscrição de novas ações.
Parágrafo único. A integralização do' aumento do capital social de
que trata este artigo poderá ser feita mediante capitalização de créditos
da União junto à empresa, assegurado aos demais acionistas o
exercício do direito de preferência, na forma do artigo 171, § 2?, da Lei
n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Camilo Penna
Delfim Netto

APENSO
No «Apenso» dos vol umes 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 ovalume.
II - As retificações e republ icações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

I -

DECRETO

DECRETO N? 89.267, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1983
Altera a escolaridade para o ingresso
na classe inicial de Auxiliar Operacional de
Defesa Florestal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere -o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? No concurso público para o ingresso na classe A, de Auxiliar Operacional de Defesa Florestal, código NM-1008 ou LT·NM·
1008, será exigida a escolaridade da 6~ série do ensino do I? grau.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1983; 162? da Independência e 95? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

RETIFICAÇÃO
I DECRETO

N~

DECRETO

88.421, DE 21 DE JUNHO DE 1983
Dispõe sobre a implantação da Area de
Protecao Ambiental de Píecebucu. no Estado de Alagoas e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial de 23 de junho de 1983

~

Seção 1.

Retificação
N a fundamentação legal, onde se lê:

... Decreto n:' 88.531, de 1 ~ de junho de 1983...
Leia-se: ... Decreto n'' 88.351, de 1~ de junho de 1983 ...
- No parágrafo 1? do artigo 5?, onde se lê:
... Reservas Biológicas Particulares.
Leia-se: ,_. Reservas Ecológicas Particulares.
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n? 89.396, de 22 de fevereiro de 1984)
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO - V.
Crédito Suplementar
ENERGIA ELÉTRICA - Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.378, de
14 de fevereiro de 1984)
Concessionários - 'I'arífacão - Normas
- Altera (Decreto n? 89.313, de 24 de janeiro de 1984)
V. Imposto Único Sobre Energia Elétrica
ENERG IA HIDRÁULICA - Centrais Elétricas Matogrossenses - Município de
Tor-ixoréu (MT) - Concessão - Outorga
(Decreto n:' 89.342, de 31 de janeiro de
1984)

Specht - Produtos Alimentícios Ltda.
- Município de Joaçaba (SC) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.340, de 31
de janeiro de 1984)
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS - Lavras (MG) Curso de Engenharia Florestal - Funcionamento Autoriza (Decreto n''
89.462, de 20 de março de 1984)
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS - Lavras (MG) Emprego - Cria (Decreto n? 89.294, de
12 de janeiro de 1984)
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS
AGRÀRIAS DE RIO VERDE - Rio
Verde (GO) - Cursos de Agronomia e
Zootecnia - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n? 89.302, de 13 de janeiro de
1984)

E
EMENDA CONSTITUCIONAL N? 17 Rio Grande do Sul - V. Constituição
Estadual
EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÊCNICA E EXTENSÃO RURAL
- EMBRATER - V. Estatuto
EMPRESA BRASILEIRA DOS TRANSPORTES URBANOS - EBTU - V. Capital Social
EMPRESA DE ENGENHARIA - Serviços no exterior - Empregados - Situa-

Faculdade de Filosofia - Cursos de
Ciências e Pedagogia - Funcionamento
- Autoriza (Decreto n? 89.302, de 13 de
janeiro de 1984)

ESCOLA TÊCNICA FEDERAL DE QUÍMICA DO RIO DE JANEIRO - Professor de I? e 2? Graus - Empregos - Cria
(Decreto n:' 89.349, de I? de fevereiro de
1984)

ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS - Tabela Permanente - Empregos - Cria (Decreto n" 89.380, de 14
de fevereiro de 1984)
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E S COLA T ECN ICA FEDERAL DO
PIA U í - T abela P e r manent e - Emp r egos - C ri a (Decret o n? 89. 379, de 14 d e
fev ereiro d e 1984)

ESTAÇÃO ECOLOGICA -

J ari - A rea
- Alteração (De creto n ? 89.440. de 13 d e
ma r ço d e 1984)
ESTÁG IO PROFISSIONAL - Regu lament aca o - Disp osi t.iv o - Altera (Decreto
n? 89.467, de 21 d e março de 1984)
E ST ATUTO - B a n co Na c ional de De se n volv ime nt.o Econô mi co e S oc ial
BNDES - Alte r a (Decreto n ? 89.446, de
19 de m a r co d e 1984)
E m presa B ra sil eira de A ss ist ê nc ia T éc-

nica e E xt ensão Ru ral - EMBRATER
- Altera (Dec ret o n ?89. 388. de 20 d e ja neiro d e 1984)
Fund ação Naci onal do índio - FUN AI
- Altera (Decreto n ? 89.4 20. de 8 d e
março d e 19841
Ind ú st r ia d e Materia l Bélico do Br asil IMBEL - Alte ra (Dec r eto n? 89.278, d e
9 de ja ne iro d e 19841
E STUDANT ES - V . E stágio P r ofis si on al
ES TRA NG EIROS - Te rre nos - Aq ui s lcão - Autoriz a (De creto n? 89. 275, de 5
de ja ne iro d e 19841
T errenos - Aquisi ção - Autoriza (De cr eto n ? 89.381, d e 14 d e feve r e iro d e
19841

F
FA CU L DADE BA NDEIR ANTE DE FI·
LOS OF IA, CI ENCIAS E LE T RAS DE
BR AG AN Ç A P A ULI STA - Bragança
P au lista (S Pl - C ur so de Pe d agogi a Habilirac ão - Auto ri zaçã o (De creto n?
89.385. de 15 de fe ve rei r o de 1984)
FA CUL DADE CA PITAL DE L ETR AS E
CIE NCIAS HUM A NAS - São Pa ulo
(SP) - C urso de L etras - H abi litações
- A mp lia (Decre to n ? 89 .308, de 18 de
ja ne iro d e 1984)
FA CULDAD E DE ED UCAC ÃO E CI EN ·
PRO FESSOR
C IAS
H UMA NA S
LAE RTE DE C ARVA L HO - Santos
(S P ) - C ur s o de Pedagogia - H abil it a ção - Autorização (Dec re t o n ? 89.384,
de 15 de fe ver e iro d e 1984)
FA C ULDAD E DE E DUCAÇÃO OSÓRIO
CAM POS - Rio de J a ne iro IRJI - C urs o de G ra duação de Profes sor - H a b il i-

ra ç ões
Au tor ía a ç âo (De c re to
89.402, de 22 de fevereiro de 1984)

n?

FACUL DA DE DE FILOS O FIA , CIEN.
C IAS E LETR AS DE CAC HO E IR A DO
S UL - C a ch oe ira do S ul (RS) - Curso
de Let ra s - H abilit a ções P le na s - Au tortzac ão (Dec r et o n ? 89.386. d e 15 de fe ve re iro de 1984)
FA C UL DA DE DE F ILOSOFIA , CIÊN·
CIAS E LE T RAS DOM BOS CO - S ano
ta Ro sa mS ) - C ur s o d e E st udos S ociai s - H a bilit a ção - Autori zação (De c re t o n ? 89.3 87. de 15 de fe ver eiro d e
19841
FACULDADE DE FORM ACÃO PROFIS ·
SION AL I NT E G RADA - N iteró i (RJI
- Cu r so de Estatíst ica - Fu nc iona me nt o - Autoriza (Decre to n? 89.4 53. de 20
de m a r ço d e 1984)
FA CULD AD E DE TURISMO DA BA HIA
- S alvador (BA) - C urso de Turismo
- F un c io n a m ent o - Autori za (De cre to
n ~ 89.497. de 29 de março de 19841
FA CU LDADE S INT EGRADAS C AS TE·
LO BRANCO - Ri o de Jane iro (R J ) Curso s de Fisiot erapia e Tera p ia Ocupa ciona l - Fu nci onament o - A u t or iz a
{De c r eto n ? 89.45 4. de 20 de março de
1984)

FLOR ESTAS RIO DOC E S.A . - V. Canita l S ocial
FOR CA AEREA BRASILEIRA - Efetivo s de Ofici ai s /1984 - Alteraç ão (Dec r eto n ? 89.293, de 11 de jan e ir o d e 1984)
E fet iv os d e Oficiaís /1984 - Alte raçã o
(Decreto n ? 89.436. de 12 d e ma rço de
19841
FOR CAS ARMADAS
I nd en iza ção
Regu la me n to (De c re to n ? 89.297. de 12 d e
ja ne iro d e 1984
Pl a no Gera l de Conv ocação pa ra o Servi ço Milit a r - 1985 - Adit a men to Aprov a (Decreto n ? 89.353, d e 6 de fev e re ir o de 1984)

FU NDACÃO E DUCA C IONAL DE SANT A CATA RIN A - Floria nó poli s (S CI
- Faculdad e de E d uca ção - C urso de
E s t udos S oci a is - Habi lita çã o - Autori zação (De creto n ? 89.3 59. de 7 de fev e retro de 1984)
FU NDACÃO NACION AL DO i NDIO
l'~UNA I - V. Estatuto
- V . Ind ígen as
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA HABITACIONAL - FUNDHAB - V. Banco Nacional da Habitação
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAo - Tabela
Permanente - Emprego - Inclui (Decreto n" 89.354, de 7 de fevereiro de 1984)

G
GOlAS FERTILIZANTES S.A. - GOIASFERTIL - V. Capital Autorizado

H
HOSPITAL DE CLiNICAS DE PORTO
ALEG RE - V. Capital Social

I
IMOVEIS - V. Serviço do Patrimônio da
União
IMÓVEIS FUNCIONAIS - Ocupação Critério - Altera (Decreto n? 89.276, de
5 de janeiro de 1984)
IMÓVEL RURAL - V. Desapropriação
IMPORTAÇÚES - V. Zona Franca de Manaus
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇAO DE
MERCADORIAS - V. Território Federal de Roraima
V. Território Federal do Amapá
IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA - Arrecadação - Alteração (Decreto n? 89.313, de 24 de janeiro
de 1984)
INDIGENAS - V. Área Indígena
INDÚSTRIA CARBOQUiMICA CATAR1NENSE S.A. - ICC - V. Capital Autorizado
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÊLICO
DO BRASIL - IMBEL - V. Estatuto
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - IBDF
- Projetos de reflorestamento - Prazo
- Prorroga (Decreto n:' 89.301, de 13 de
janeiro de 1984)
INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL
CENTRAL - V. Utilidade Pública
INSTITUTO ESPÍRITA LAR DE JESUS
- V. Utilidade Pública
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAcAo E REFORMA AGRARIA - INCRA - Imóvel - Doação - Autoriza

395

(Decreto n? 89.369, de 7 de fevereiro de
1984)

IRRIGAÇAO - V. Política Nacional de Irrigação

L
LAR DA CRIANCA FERMINO MAGNANI - V. Utilidade Pública
LAR DA VELHICE sAo FRANCISCO
DE ASSIS - V. Utilidade Pública
LAR DE ASSISTÊNCIA AO MENOR _
LAM - V. Utilidade Pública
LAR DOS VELHOS sAo CAMILO DE
LELES - V. Utilidade Pública
LAR SAMARITANO DA MAE OPERARIA - V. Utilidade Pública
LIGA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CATARINENSE V. Utilidade Pública
LUTO OFICIAL - Ahmed Sekou Touré Presidente da República Popular Revolucionária da Guíné (Decreto n" 89.483,
de 27 de março de 1984)
Yuri Vladimirovich Andropov - Presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (Decreto n:' 89.377, de 10
de fevereiro de 1984)

M
MAMAE
ASSOCIACAo DE ASSISTENCIA A CRIANCA SANTAMA·
RENSE - V. Utilidade Pública
MEIO AMBIENTE - V. Áreas de Interesse Ecológico
- V. Estação Ecológica
- V. Reserva Ecológica
MILITARES - V. Forças Armadas
MINALBA - Alimentos e Bebidas S.A.
V. Água Mineral
MINISTERIO DA AERONÁUTICA - Comandos Aéreos Regionais - V. Regulamento
Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica - V. Regulamento
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento - V. Regulamento
Oficial-General - Programa Aeronave
de Combate - Coordenação (Decreto n?
89.437, de 12 de março de 1984)
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Promoções - Percentual - Fixa (Decreto n? 89.303, de 13 de janeiro de 1984)
V. Crédito Suplementar

MINISTERIO DA AGRICULTURA - V.
Crédito Suplementar
- V. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
MINISTERIO DA EDUCACÁO E CULTURA - Tabela Permanente - Empregos - Inclui (Decreto n? 89.295, de 12 de
janeiro de 1984)
V. Coordenação N acional de Ensino
Agropecuário
V. Crédito Suplementar
V. Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação
MINISTÉRIO DA FAZENDA - Grupo
DAS - Categorias Direção e Assessoramento Superiores - Composição (Decreto n:' 89.427, de 8 de março de 1984)
Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização - Reclassificação (Decreto n?
89.486, de 28 de março de 1984)

V. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

MINISTERIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA JUSTIÇA - Progressão
Funcional - Critérios - Altera (Decreto n" 89.310, de 19 de janeiro de 1984)
V. Conselho Federal de Entorpecentes

-CONFEN
V. Crédito Suplementar
V. Departamento de Polícia Federal
MINISTERIO DA MARINHA - Efetivos
de Oficiais para 1984 - Fixa (Decreto n?
89.324, de 24 de janeiro de 1984)
Política Marítima Nacional - Aprovação (Decreto n:' 89.331, de 25 de fevereiro
de 1984)
- Quota Compulsória - Vagos - Proporção - Fixa (Decreto n? 89.296, de 12
de fevereiro de 1984)
Regulamento para Reserva da Marinha
- V. Regulamento
V. Tribunal Marítimo

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - Grupo DAS Categorias Direção e Assessoramento
Superiores - Composição (Decreto n?
89.389, de 20 de fevereiro de 1984)

MINISTERIO DA SAÚDE Suplementar

V. Crédito

MINISTERIO DAS COMUNjCACOES V. Telecomunicações
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
- V. Companhia N acionaI de Álcalis
- V. Crédito Suplementar
MINIS TE RIO DAS RELACOES EXTERIORES - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DO EXÉRCITO - Centro
de Instrução de Guerra Eletrônica - CIGE - Cria (Decreto n? 89.445, de 19 de
março de 1984)
Corpo de Oficiais da Reserva - V. Regulamento
Departamento de Engenharia e Comunicações - V. Regulamento
Departamento Geral de Serviços - V.
Regulamento
Efetivos de Oficiais - Ano 1984 - Fixa
(Decreto n? 89.351, de 6 de fevereiro de
1984)

Magistério do Exército - V. Regulamento
Promoções - Critérios - Altera (Decreto n? 89.350, de 6 de fevereiro de 1984)
Promoções - Percentual - Fixa (Decreto n? 89.298, de 12 de janeiro de 1984)
Serviço de Veterinária - Diretoria
Extingue (Decreto n? 89.466, de 21 de
março. de 1984)
Serviço de Veterinária - Quadro de
Oficiais-Generais - Extingue (Decreto
n? 89.465, de 21 de março de 1984)
V. Crédito Suplementar

MINISTERIO DO INTERIOR - V_ Crédito Suplementar
MINISTERIO DOS TRANSPORTES Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Composição
(Decreto n? 89.280, de 10 de janeiro de
19841

GRUPO DAS - Categorias Direção e Assessoramento Superiores - Composição
(Decreto n? 89.279, de 10 de janeiro de
19841

MINISTERIO DOS TRANSPORTES - V.
Crédito Suplementar
MINISTERIOS MILITARES - V. Crédito
Suplementar
MINISTROS DE ESTADO - Competência
- Poderes - Ampliação (Decreto n?
89.411, de 29 de fevereiro de 1984)
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N
NAVEGAÇÃO AEREA vil

V. Aviação Ci-

NAVIO GYRE - Pesquisa científica - Região Nordeste - Autoriza (Decreto n?
89.390, de 21 de fevereiro de 1984)
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESA·
DOS S.A. - NUCLEP - V. Capital Autorizado

p
PESQUISA CIENTÍFICA

-

V.

Navio

Gvre
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. BR - V. Capital Autorizado
PETRÚLEO BRASILEIRO S.A.
. TROBRAs - V. Capital Social

~

PE·

POLÍCIA MILITAR - Território Federal
de Roraima - Soldo-base - Reajusta
(Decreto n? 89.277, de 9 de janeiro de
1984)

Território Federal do Amapá - Soldobase - Reajusta (Decreto n? 89.277, de 9
de janeiro de 1984)
POLÍTICA MARITIMA N ACION AL - V.
Mínistérlo da Marinha
POLÍTICA NACIONAL DE IRRIGAÇÁO
- Execução - Regulamenta (Decreto n''
89.496, de 29 de março de 1984)
POLÍTICA SALARIAL - Livre negociação' - Limite -Fixa (Decreto n? 89.405,
de 27 de fevereiro de 1984)
PRE$IDENCIA DA REPÚBLICA - Se·
cretarta de Controle Interno - Núcleo
- Cria (Decreto n? 89.304, de 17 de janeiro de 1984)
V. Crédito Suplementar
PRESTAÇÀO DE SERVICOS NO EXTE·
RIOR - V. Empresa de Engenharia
PREVIDENCIA SOCIAL - V. Consolidação das Leis da Previdência Social
PROCURADORIA GERAL DA FAZEN·
DA NACIONAL -c.Competência - Amplia (Decreto n:' 89.309, de 18 de janeiro
de 1984)

R

uuu.

MOSTEIRO DA SANTA CRUZ - V.
dade Pública

RADIODIFusAO - Bauru Rádio Clube
Ltda. - Bauru (SP) - Concessão - Revoga (Decreto n'' 89.322, de 24 de janeiro
de 1984)
Diário da Manhã Ltda. - Florianópolis
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.409, de 29 de fevereiro de 1984)
Emissoras Sul Brasileiras Ltda. - Hor izantina (RS) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.382, de 15 de fevereiro de
1984)

Emissoras Sul Brasileiras Ltda. - Panambi (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de 'I'arso - Rio de Janeiro (RJ) Concessão - Renova (Decreto n? 89.345,
de 31 de janeiro de 1984)
Fundação Cultural do Espírito Santo Vitória (ES) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.323, de 24 de janeiro de
1984)

Fundação Educacional Dom Pedro Felip ak - Wenceslau Braz (PR) - Concessão - Renova (Decreto n'' 89.360, de 7 de
fevereiro de 1984)
Fundação Radiodifusora de Congonhas
- Rádio Congonhas - Congonhas (MG)
- Concessão - Renova (Decreto n:'
89.406, de 29 de fevereiro de 1984)
Fundação Sagrado Coração de Jesus de
União da Vitória - União da Vitória
(PR) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.487, de 28 de março de 1984)
Fundação Santa Luzia de Mossoró Mossoró (RN) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.472, de 21 de março de
1984)

Fundação São Vicente de Paulo - Araucária (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.371, de 8 de fevereiro de 1984)
Governo do Estado de Minas Gerais
(Rádio Inconfidência Ltda.l - Belo Horizonte (MO) - Exploração - Autoriza
(Decreto n? 89.337, de 31 de janeiro de
1984)

J.P .B. Empresa Jornalística Ltda.
Lages (SC) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.487, de 28 de março de 1984)
Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste
Ltda. - Estrela D'Oeste (SP) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.476, de 23
de março de 1984)
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Rádio Anhanguera S.A. - Goiânia (GOl
- Concessão - Renova (Decreto n:'

va (Decreto n:' 89.458, de 20 de março de

89.472, de 21 de março de 1984)

Rádio Cultura de Araçatuba Ltda. Araçatuba (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.472, de 21 de março de

Rádio Atalaia de Londrina Ltda. - Londrina (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.382, de 15 de fevereiro de
19841

Rádio Auri Verde de Bauru Ltda.
Bauru (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.426, de 8 de março de 1984)
Rádio Avaré Ltda. - Avaré (SP) Concessão - Renova (Decreto n:' 89.346,
de 31 de janeiro de 1984)
Rádio Brasil Sociedade Limitada - Valinhos (SP) - Concessão - Renova (Decreto n'' 89.487, de 28 de março de 1984)
Rádio Cacique de Capivari Ltda . - Capivari (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.487, de 28 de março de 1984)
Rádio Centro Oeste Paulista Ltda. Garça (SPj - Concessão - Renova (Decreto n? 89.382, de 15 de fevereiro de
1984)

Rádio Clube de Blumenau Ltda. - Indaial (SC) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.481, de 27 de março de 1984)
Rádio Clube de Conquista Ltda. - Vitória da Conquista (BA) - Concessão Revoga (Decreto n:' 89.344, de 31 de janeiro de 1984)
Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda. Osvaldo Cruz (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.406, de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio Clube de Pouso Alegre Ltda. Pouso Alegre (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.487, de 28 de março
de 1984)
Rádio Clube de Teresina S.A. - Teresina (PI) - Concessão - Revoga (Decreto
n? 89.343, de 31 de janeiro de 1984)
Rádio Clube Minas Gerais Ltda. - Conselheiro Lafaiete (MG) - Concessão Renova (Decreto n? 89.426, de 8 de março de 1984)
Rádio Continental de Curitiba Ltda. Piraquara (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.382, de 15 de fevereiro de
1984)

Rádio Copacabana Ltda. - São Gonçalo
(RJ) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.305, de 18 de janeiro de 1984)
Rádio Cornélio Procópio Ltda. - Comélio Procópio (PR) - Concessão - Reno-

19841

1984)

Rádio Cultura de Arapongas Ltda.
Arapongas (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.361, de 7 de fevereiro de
19841

Rádio Cultura de Campos Novos Ltda.
- Campos Novos (SC) - Concessão Renova (Decreto n? 89.426, de 8 de março de 1984)
Rádio Cultura de Jaguaribe Ltda. - Jaguaribe (CE) - Concessão - Cassa (De- •
ereto n? 89.329, de 25 de janeiro de 1984)
Rádio Cultura de Joinville - Joinville
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.330, de 25 de janeiro de 1984)
Rádio Cultura de Uberlândia Ltda. Uberl ándia (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.382, de 15 de fevereiro
de 1984)
Rádio Cultura D'Oeste S.A. - Lavras
iMG) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.407, de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda.
- Paranavaí (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
Rádio' Difusora Colméia de Porto União
Ltda. - Porto União (SC) - Concessão
- Renova (Decreto n? 89.487, de 28 de
março de 1984)
Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda.
- Cruzeiro do Oeste (PR) - Concessão
- Renova (Decreto n? 89.409. de 29 de
fevereiro de 1984)
Rádio Difusora de Araçatuba Ltda.
Araçatuba (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.406, de 29 de fevereiro de
1984)

Rádio Difusora de Casa Branca Ltda. Casa Branca (SF) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.406, de 29 de fevereiro
de 1984)

Rádio Difusora de Itápolis Ltda. - Itápolia (SP) - Concessão - RenovaHíeereto n:' 89.406, de 29 de -te-vereiro de
1984)

Rádio Difusora de Jataí Ltda. - Jataí
(GO) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)

ÍNDICE REMISSIVO

Rádio Difusora de Joinville Ltda. Joinville (SC) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.370, de 8 de fevereiro de
19841

Rádio Difusora de Lajuna Sociedade
Ltda. - Lajuna (SC) - Concessão Renova (Decreto n? 89.406, de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio Difusora de Piracicaba S.A. - Piracicaba (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.406, de 29 de fevereiro de
19841

Rádio Difusora de Paraná Ltda. - Marechal Cândido Rondon (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.481, de 27
de março de 1984)
Rádio Difusora Fluminense Ltda. - Niterói (RJ) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.484, de 27 de março de 1984)
Rádio Difusora Formiguense Ltda. Formiga (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.426, de 8 de março de
19841

Rádio Dífusora It.ajai Ltda. - Ít.aja í
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.426, de 8 de março de 1984)
Rádio Difusora Taubaté Ltda. - Taubaté (SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.471, de 21 de março de 1984)
Rádio Dífusora Taubaté Ltda. - Taubaté (SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.472, de 21 de março de 1984)
Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio
de Janeiro Ltda. - Rio de Janeiro (RJ)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.356, de 7 de fevereiro de 1984)
Rádio Educadora de Limeira S.A. - Limeira (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.409, de 29 de fevereiro de
19841

Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda.
- Pernandópolis (SP) - Concessão Renova (Decreto n" 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
Rádio Emissora Atalaia Ltda. - Guarapuava (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
Rádio Emissora Vanguarda Ltda. - Sorocaba (SP) - Concessão - Renova
{Decreto n:' 89.372, de 8 de fevereiro de

são - Renova (Decreto n:' 89.382, de 15
de fevereiro de 1984)
Rádio Estância Ltda. - São Lourenço
(MG) :- Concessão - Renova (Decreto
n? 89.409, de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio Excelsior da Bahia S.A. - Salvador (BA) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.307, de 18 de janeiro de 1984)
Rádio Excelsior S.A. - São Paulo (SPl
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.472, de 21 de março de 1984)
Rádio Garibaldi Ltda. - Laguna (SC) Concessão - Renova (Decreto n? 89.487,
de 28 de março de 1984)
Rádio Inconfidência Ltda. - Belo Horizonte (MG) - Concessão - Revoga (Decreto n'' 89.338, de 31 de janeiro de 1984)
Rádio Jaboticabal Limitada - Jaboticabal (SP) - Concessão - Renova (Decreto n'' 89.409, de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio .Iaragué Ltda. - Jaraguá do Sul
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.382, de 15 de fevereiro de 1984)
Rádio Jornal de Maringá Ltda. - Maringá (PR) - Concessão - Renova (Decreto n'' 89.409, de 29 de fevereiro de
19841

Rádio Macaé Ltda. - Macaé (RJ)
Concessão - Renova (Decreto n? 89.409,
de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio Mauá do Rio de Janeiro Ltda. São João de Mertti (RJ) - Concessão Renova (Decreto n:' 89.471, de 21 de março de 1984)
Rádio Oriente de Redenção Ltda. Conceição do Araguaia (PA) - Concessão - Outorga (Decreto n:' 89.475, de 23
de março de 1984)
Rádio Paíquerê Ltda. - Londrina (PR)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
Rádio Paulista Ltda. - Paulista (PE) Concessão - Renova (Decreto n? 89.472,
de 21 de março de 1984)
Rádio Paulista Ltda. - Recife (PE) Concessão - Renova (Decreto n? 89.472,
de 21 de março de 1984)
Rádio Piratininga de Piraju Ltda. - Piraiu (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.406, de 29 de fevereiro de

19841

19841

Rádio Emissoras do Litoral Paulista
Ltda. - Paraguatatuba (SP) - Conces-

Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda. - São João dos Campos (SP)
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- Concessão - Renova (Decreto n:'
89.487, de 28 de março de 1984)

Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda.
Cianorte (PR) - Concessão Renova (Decreto n? 89.409, de 29 de fevereiro de
19841

Rádio Santos Dumont Ltda. - Jundiaí
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.489, de 27 de março de 1984)
Rádio São Joaquim Ltda. - São Joaquim da Barra (SF) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.426, de 8 de março
de 19841

Rádio Sentinela do Vale Ltda. - Gaspar
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.426, de 8 de março de 1984)
Rádio Sociedade Caratinga Ltda. -c- Caratinga (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.382, de 15 de fevereiro de
1984)

Rádio Sociedade Catarinense Ltda. J caça ba (SC) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.409, de 29 de fevereiro de
19841

Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda. Lauro Müller (SC) - Concessão - Renova (Decreto n'' 89.401, de 22 de fevereiro de 1984)
Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda. Sociedade Rádio Guaruiá de Orleans
Ltda. - Orleans (SC) - Transferência
- Autoriza (Decreto n:' 89.408, de 29 de
fevereiro de 1984)
Rádio Sociedade de Manhuaçu Ltda Manhuacu (MG) - Concessão (Decreto
n? 89.382, de.Lõ de fevereiro de 1984)
Rádio 'I'amandaré S.A. - Recife (PE) Concessão - Revoga (Decreto n'' 89.355,
de 7 de fevereiro de 1984)
Rádio Tapajós de Pitanga Ltda. - Pitanga (PR) - Concessão v-- Cassa (Decreto n:' 89.393, de 21 de fevereiro de
19841

Rádio Tropical de Três Corações Ltda.
- Três Corações (MG) - Concessão Renova (Decreto n? 89.362, de. 7 de fevereiro de 1984)
Rádio Tuiuti Ltda. - Martinópolis (SP)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.406, de 29 de fevereiro de 1984)
Rádio Videira Ltda. - Videira (SC) Concessão - Renova (Decreto n? 89.487,
de 28 de março de 1984)

Rádio Voz do São Francisco Ltda. --'- Janu ária (MG) - Concessão - Cassa (Decreto n? 89.328, de 25 de janeiro de 1984)
S .A. Rádio Guarani - Belo Horizonte
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.406, de 29 de fevereiro de 1984)
Sociedade Rádio Clube Altínópolis
Ltda. - Al t.inópol is (SP} - Concessão
- Renova (Decreto n? 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
Sociedade Rádio Difusora Batatais
Ltda. - Batatais (SP) - Concessão Renova (Decreto n?89.426, de 8 de março de 1984)
Sociedade Rádio Dífusora Eldorado Catarinense Ltda. - Crícíúma . (SC) Concessão - Renova (Decreto n? 89.426,
de 8 de março de 1984)
Sociedade Rádio Difusora Luci lia Ltda.
- Lucília (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.382, de 15 de fevereiro de
1984)

Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda. - Rio de Janeiro (RJ) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.306, de
18 de janeiro de 1984)
Sociedade Rádio Liberdade Ltda.
Guaratinguetá (SF} - Concessão -' Renova (Decreto n:' 89.487, de 28 de março
de 1984)
Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. Viçosa (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.409, de 29 de fevereiro de
19841

Sociedade Rádio Palmeira Ltda. - Palmeira das Missões (RS) - Concessão Renova (Decreto n'' 89.372, de 8 de fevereiro de 1984)
READING & BATES BRAZIL PETROLEUM CO. - Funcionamento - Autorização - Revoga (Decreto n:' 89.469, de
21 de março de 1984)
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. V . Empresa de Engenharia Ferroviária
S.A. - ENGEFER
REFORMA AGRÁRIA - Município de
Unaí (MG) - Área prioritária "'-- Fixa
(Decreto n'' 89.429, de 8 de março de
19841

REG ULAMENTO - Comandos Aéreos Regionais - Altera (Decreto n? 89.498, de
29 de março de 1984}
Corpo de Oficiais da Reserva do Exército - Altera (Decreto n? 89.438, de 13 de
março de 1984)
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Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica - Aprova (Decreto n:' 89.394, de
21 de fever~iro de 1984)
Departamento de Engenharia e Comunicações - "IMinistério do Exército Aprova (Decreto n" 89.352, de 6 de fevereiro de 1984)
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento - Ministério da Aeronáutica Aprova (Decreto n? 89.414, de 29 de fevereiro de 1984)
Departamento Geral de Serviços - Ministério do Exército - Altera (Decreto
n? 89.464, de 21 de março de 1984)
Magistério do Exército - Altera (Decreto n'' 89.273, de 5 de janeiro de 1984)
Reserva da Marinha - Aprova (Decreto
n? 89.368, de 7 de fevereiro de 1984)
RESERVA ECOLOGICA - Características - Definição (Decreto n:' 89.336, de
31 de janeiro de 1984)
Raso da Catarina - Nordeste da Bahia
- Cria (Decreto n:' 89.268, de 3 de janeiro de 1984)
RESERVA NACIONAL DE COBRE - V.
Cobre
RESIDENCIAS FUNCIONAIS - V. Imóveis Puncionais

s
SALARIOS Livre negociação - V.
Política Salarial
SERVIÇO DO PATRIMONIO DA UNIAO
- Imóveis - Município de São Gonçalo
(RJ) - Alienação - Autoriza (Decreto
n? 89.490, de 29 de março de 1984)
SERVIDAo ADMINISTRATIVA - Terras - Alagoas (Decreto n:' 89.341, de 31
de janeiro de 1984)
Terras - Alagoas (Decreto n? 89.398, de
22 de fevereiro de 1984)
Terras - Bahia (Decreto n? 89.316, de 24
de fevereiro de 1984)
Terras - Bahia (Decreto n? 89.392, de 21
de fevereiro de 1984)
Terras - Mato Grosso do Sul (Decreto
n? 89.493, de 29 de março de 1984)
Terras - Minas Gerais (Decreto n?
89.468, de 21 de março de 1984)
Terras - Minas Gerais (Decreto n?
89.482, de 27 de março de 1984)

Terras

Pernambuco

(Decreto

n''

89.341, de 31 de janeiro de 1984)

Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
89.317, de 24 de janeiro de 1984)
Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
89.321, de 24 de janeiro de 1984)
Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
89.374, de 8 de fevereiro de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 89.319,
de 24 de janeiro de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n:' 89.412,
de 29 de fevereiro de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 89.463,
de 20 de março de 1984)
Terras - São Paulo - Decreto n:'
86.785/81 Retificação (Decreto n?
89.455, de 20 de março de 1984)
Terras - Sergipe (Decreto n" 89.398, de
22 de fevereiro de 1984)
SIDERURGIA BRASILEIRA S.A. - SIDERBRAS - V. Capital Autorizado
- V. Capital Social
SOCIEDADE DE CARIDADE E BENEFICENCIA MARQUES DE SOUZA - V.
Utilidade Pública
SPECHT - PRODUTOS ALIMENTicIOS
LTDA. - V. Energia Hidráulica
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DA
MARINHA MERCANTE SUNAMAM -r- Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias Composição (Decreto n'' 89.282, de I? de
janeiro de 1984)
Grupo DAS - Categorias Direção e Assessoramento Superiores - Composição
(Decreto n? 89.281, de I? de janeiro de
1984)

T
TELECOMUNICAÇÚES - Concessionárias - Prazo para exploração - Fixa
(Decreto n:' 89.395, de 21 de fevereiro de
19841

TERRAS - V. Desapropriação
- V. Reforma Agrária
- V. Servidão Administrativa
TERRENOS - V. Desapropriação
- V. Estrangeiros
TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA
- Imposto Sobre Circulação de Merca-
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darias - Multas e Juros - Dispensa
(Decreto n? 89.325, de 24 de janeiro de
1984)

V. Polícia Militar
TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPA
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias - Multas e Juros - Dispensa (Decreto n? 89.325, de 24 de janeiro de 1984)
V. Polícia Militar
TRATADOS - V. Atos Internacionais
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
- V. Crédito Suplementar
TRIBUN AL MARíTIMO - Regimento de
Custas - Altera (Decreto n? 89.376, de 9
de fevereiro de 1984)

u
ULTRAFÉRTIL S.A. - INDÚSTRIA E
COMERCIO DE FERTILIZANTES V. Capital Autorizado
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA - Tabela Permamente - Empregos - Cria (Decreto n:' 89.358, de 7
de fevereiro de 1984)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
- Imóvel - Permuta - Autoriza (Decreto n? 89.347, de 31 de janeiro de 1984)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - Servidor - Enquadramento - Retifica (Decreto n? 89.444, de 19 de
março de 1984)

USIMINAS MECANICA S.A. - V. Capital Social
UTILIDADE PÚBLICA - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
- Presidente Prudente (SP) (Decreto n:'
89.439, de 13 de março de 1984)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barir i - Bar-ir i (SP) (Decreto
n? 89.439, de 13 de março de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetinga - Itapetinga mA)
(Decreto n:' 89.439, de 13 de março de
19841

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joaçaba - APAE - Joacaba
(SC) (Decreto n? 89.439, de 13 de março
de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Pontas - APAE - Três
Pontas (MGl (Decreto n:' 89.375, de 9 de
fevereiro de 1984)

Associação Mineira de Assistência aos

Excepcionais - AMAE - Campanha
(MG) (Decreto n" 89.439, de 13 de março
de 1984)
Caixa de Caridade para Viúvas e Crianças sem Lar - Belo Horizonte (MO)
(Decreto n'' 89.439, de 13 de março de
19841

Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis - 'I'eresópolis (RJ) (Decreto n''
89.439, de 13 de março de 1984)
Clube da Mulher do Campo - CMC Recife (PE) (Decreto n? 89.439, de 13 de
março de 1984)
Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana de Brasilia - Brasília (DF)
(Decreto n:' 89.439, de 13 de março de
19841

Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de
Paulo - Belo Horizonte (MO) (Decreto
n? 89.439, de 13 de março de 1984)
Instituto de Cegos do Brasil Central Uberaba (MG) (Decreto n? 89.439, de 13
de março de 1984)
Instituto Espírita-Lar de Jesus - Pelotas (RS) (Decreto n? 89.439, de 13 de
março de 1984)
Lar da Criança Fermino Magnaní
Santa Cruz do Rio Pardo (SP) (Decreto
n? 89.439, de 13 de março de 1984)
Lar da Velhice São Francisco de Assis
- Caxias do Sul (RS) (Decreto n? 89.439,
de 13 de março de 1984)
Lar de Assístência do Menor - LAM Cachoeira Paulista (SP) (Decreto n?
89.439, de 13 de março de 1984)
Lar dos Velhos São Camilo de Leles Buritama (SP) (Decreto n:' 89.439, de 13
de março de 1984)
Lar Samaritano da Mãe Operária - São
Caetano do Sul (SP) (Decreto n? 89.439,
de 13 de março de 1984)
Liga de Apoio ao Desenvolvimento Social Catarinense - Florianópolis (SC)
(Decreto n'' 89.439, de 13 de março de
19841

MAMÃE - Associação de Assistência à
Criança Santamarense - Santo Amaro
(SP) (Decreto n? 89.439, de 13 de março
de 19841

Mosteiro da Santa Cruz - Juiz de Fora
(MG) (Decreto n? 89.373, de 8 de fevereiro de 1984)
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Sociedade de Caridade e Beneficência
Marques de Souza - Lajeado (RS) (Decreto n:' 89.439, de 13 de março de'1984)

v
VESTIBULAR - V. Curso Superior

ÍNDICE DO APENSO

A
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Município de Piaçabuçu (AL) - Retificação (Decreto n? 88.421, de 21 de junho
de 1983)

z

M

ZONA FRANCA DE MANAUS - Importações - Limite Global - Exercício de
1984 - Fixa (Decreto n? 89.403, de 24 de
fevereiro de 1984)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - Auxiliar Operacional de Defesa Florestal Ingresso - Requisito - Altera (Decreto
n? 89.267, de 30 de dezembro de 1984)
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ÍNDICE DOS ATOS
DO PODER EXECUTIVO

I -

DECRETOS

89.502 - Decreto de 2 de abril de 1984
- Declara de utilidade pública,
para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linhas de
transmissão da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco
CHESF, no Estado do Piauí. Publicado no D.a. de 3 de abril de
1984....
.
.
89.503 - Decreto de 2 de abril de 1984
- Transforma cargo em comissão
em função de confiança para composição da Categoria Direção Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores da Tabela
Permane"nte do Departamento de
Polícia Federal, e dá outras providências. Publicado no D.O, de 3 de
abril de 1984

.

89.504 - Decreto de 2 de abril de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar no
valor de Crs 1.300.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 3 de abril de 1984
.
89.505 - Decreto de 2 de abril de 1984
- Declara Luto Oficial. Publicado
noD.O. de 3 de abril de 1984
89.506 - Decreto de 3 de abril de 1984
- Altera os Decretos n?s 65.878,
de 16 de dezembro de 1969, 69.309,

2

5

5

de 5 de outubro de 1971, e 70.474,
de 4 de maio de 1972, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 4 de abril de 1984
.
89.507 - Decreto de 3 de abril de 1984
- Aumenta o interstício no posto
de Major do Quadro de Engenheiros Militares do Exército, para as
promoções de 30 de abril e 30 de
agosto de 1984. Publicado no D.a.
de 4 de abril de 1984
.
89.508 - Decreto de 3 de abril de 1984
- Outorga concessão à ITA Negócios e Participações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Itaítuba, Estado do Pará. Publicado no D.a. de 4 de
abril de 1984
.
89.509 - Decreto de 3 de abril de 1984
- Regulamenta, para a Aeronáutica, a Lei n:' 5.821, de 10de novembro de 1972, que dispõe sobre as
promoções dos Oficiais da Ativa
das Forças Armadas. Publicado no
Ir.O, de 4 de abril de 1984 e retificado no Ir.O, de 6 de abril de 1984 .
89.510 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à S.A. Rádio Tupi, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. Publicado no
D.a. de 4 de abril de 1984

6

7

7

8
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89.511 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Dispõe sobre a composição da
Categoria Assessoramento Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela
Permanente da Escola Superior de
Guerra. e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 5 de abril de
1984

.

89.512 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Dispõe sobre a composição das
Categorias Direção Intermediária e
Assistência
Intermediária,
do
Grupo- Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
da Escola Superior de Guerra, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 5 de abril de 1984
89.513 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Abre ao Mínistérío da Justiça e
ao Tribunal de Contas da União,
em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr8 302.006.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.a. de 5 de abril de 1984 ...

34

36

43

89.514 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Abre ao Ministério da Induétria
e do Comércio, o crédito suplementar no valor de Cr8 965.510.000,00
(novecentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e dez mil cruzeiros) para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de 5 de abril de
1984

..

89.515 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Abre ao Orçamento da União o
crédito suplementar no valor de
Cr-S 1.271.870.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.Q. de 5
de abril de 1984 ....
89.516 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5 de abril de 1984
89.517 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Autoriza o funcionamento do
curso de Fisioterapia da Sociedade

43

44

45

Amparo aos Praia nos do Guaruié.
Publicado no D.Q. de 5 de abril de
1984
.

46

89.518 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Autoriza o funcionamento do
curso de Tecnólogo em Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica da Sociedade de Ensino Superior do Rio de Janeiro. Publicado
no D.O. de 5 de abril de 1984 .

46

89.519 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade
de Feira de Santana, Estado da
Bahia. Publicado no D.
de 5 de
abril de 1984
.

47

89.520 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Educação Rural Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul. Publicado no D.O. de 5 de
a br il de 1984

48

o.

89.521 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Mcssoró Rádio
Sociedade Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Moesoró ,
Estado do Rio Grande do Norte.
Publicado no D.Q. de 5 de abril de
1984

.

48

89.522 - Decreto de 4 de abril de 1984
- Regulamenta a Gratificação de
Função Policial, de que trata o
Decreto-lei n? 2.111, de 4 de abril
de 1984. Publicado no D.O. de 5 de
abril de 1984
.

49

89.523 - Decreto de 4 de abril de 1984
Aprova o Regulamento do
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Publicado no D.a.
de 5 de abril de 1984 e retificado no
V.O. de 9 de abril de 1984

50

89.524 - Decreto de 5 de abril de 1984
- Cassa a concessão outorgada à
Rádio Juazeiro da Bahia Ltda., para executar serviços de radiodifusão sonora em onda tropical, na cio
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dade de Juazeiro, Estado da Bahia. Publicado no D.a. de 6 de
abril de 1984 ..
Decreto de 5 de abril de 1984
- Cassa a concessão outorgada à
Rádio Cruzeiro de Barra do Bugres
Ltda., para executar serviços de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Barra do Bugres.
Estado do Mato Grosso. Publicado
no D.O. de 6 de abril de 1984
.

54

89.525 -

Decreto de 5 de abril de 1984
- Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n:' 15, subscrito
por Argentina, Brasil e México, no
setor
da
indústria
químicofarmacêutica. Publicado no D.O.
de 6 de abril de 1984
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56

57

Decreto de 9 de abril de 1984
- Fixa os preços mínimos para financiamento e aquisição de produtos de origem agrícola. Publicado
no D.O. de 10 de abril de 1984

73

Decreto de 9 de abril de 1984
- Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entidades mencionadas, para explorarem
serviços de radiodifusão sonora em
onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado noD.O. de 10 de abril de 1984

74

89.535 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Abre à Presidência da Re-

58

89.529 -

Decreto de 5 de abril de 1984
- Dispõe sobre a composição da
Categoria Direção Superior, do
Grupo- Direção e Assessoramento
Superiores, da Tabela Permanente
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
- INAMPS, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 6 de
abril de 1984

72

89.534 -

89.528 -

Decreto de 5 de abril de 1984
- Dispõe sobre a composição das
Categorias Direção Intermediária e
Assistência Intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermedíérlas, do Quadro Permanente do
Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social IN AMPS, e dá outras providências. Publicado no D.O_ de 6 de
abril de 1984
.

Decreto de 6 de abril de 1984
- Acrescenta incisos ao artigo 37,
do Decreto n:' 88.351, de I? de junho de 1983, que regulamenta a
Política Nacional do Meio Ambiente. Publicado no D.O. de 9 de abril
de 1984

89.533 -

89.527 -

Decreto de 5 de abril de 1984
- Dispõe sobre a criação de empregos de professor da carreira de
Magistério de I? e 2? Graus, na Tabela Permanente do Colégio Pedro
lI. Publicado no D.O. de 6 de abril
de 1984
.

70

89.532 -

89.526 -

Decreto de 5 de abril de 1984
- Aprova o Aditamento ao Plano
Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, em 1985 (Decreto n:' 88.983,
de 10 de novembro de 1983). Publicado no o.o. de 6 de abril de 1984

Decreto de 5 de abril de 1984
- Regulamenta a Lei n" 6.888, de
10 de dezembro de 1980, que dispõe
sobre o exercício da profissão de
sociólogo, e dã outras providências. Publicado no D.O. de 9 de
abril de 1984 e retificado no D.O.
de 20 de junho de 1984

89.531 -

pública o crédito suplementar
valor de CrS 50.000.000,00 para
forço de dotações consignadas
vigente Orçamento. Publicado
D.O. de 11 de abril de 1984

no
reno
no

76

89.536 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Abre à Presidência da Re-

pública o crédito suplementar
valor de CrS 408.000.000,00 para
forço de dotações consignadas
vigente Orçamento. Publicado
D.O. de 11 de abril de 1984 ....
62

89.530 -

no
reno
no

77

89.537 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Declara de utilidade públi-

ca, para efeito de desapropriação,
a área que menciona, necessária ao
Ministério da Marinha. Publicado
no D.O. de 11 de abril de 1984 .....

77

89.538 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Fixa os preços mínimos pa-

68

ra financiamento e/ou aquisição de
uva, safra 1984. Publicado no D.a.
de 11 de abril de 1984
.
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89.539 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Autoriza a Florestal Acesita S.A. a proceder ao aumento do
seu capital social. Publicado no
D.O. de 11 de abril de 1984

80

89.540 - Decreto de la de abril de
1984
Autoriza a Companhia
Aços Especiais Itabira - Acesita
a proceder ao aumento do seu capital sociaL Publicado no D.a. de 11
.
de abril de 1984

80

89.541 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Autoriza a Forjas Acesita
S.A. a proceder ao aumento do seu
capital social. Publicado no D.a.
de 11 de abril de 1984
.

81

89.542 - Decreto de 10 de abril de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de Crê 1.000.000.000,00, para re-

forço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
abril de 1984. .
.
89.543 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Sociedade
Rádio Santa Mariense Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.O.
de 12 de abril de 1984
.
89.544 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades mencionadas, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 12 de abril de
1984
.
89.545 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades mencionadas para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 12 de abril de
1984
..
89.546 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades mencionadas, para explora-
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82

83

84
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rem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 12 de abril de
1984 .....
89.547 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às ent.idades mencionadas, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 12 de abril de
1984
..
89.548 - Decreto de. 11 de abril de
1984 - Revoga dispositivo do Deereto n:' 81.796, de 15 de junho de
1978, que aprovou o Regulamento
do Depósito de Material Comum
da Marinha no Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 12 de abril de
1984
.
89.549 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Autoriza o aumento do capital social da Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD. Publicado no
D.O. de 12 de abril de 1984
89.550 - Decreto de 11 de abril de
1984 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Ciências, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Fundação do
Ensino Superior de Rio Verde,
Goiás. Publicado no D.O. de 12 de
abril de 1984
.
89.551 - Decreto de 12 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
a concessão outorgada ao Sistema
Clube de Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Publicado no D.o. de 13 de
abril de 1984
.
89.552 - Decreto de 12 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades mencionadas, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 13 de abril de
1984
..
89.553 - Decreto de 12 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
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as concessões outorgadas às entidades mencionadas. para explorarem serviços de radiodifusão sono"
ra em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 13 de abril de
1984 ..
.... . .... ..... ....
89.554 - Decreto de 17 de abril de
1984 - Dispõe sobre o Departamento de Ensino da Aeronáutica, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 18 de abril de 1984 ... "

92

94

89.555 - Decreto de 17 de abril de
1984 - Extingue a Colônia Militar
de Tabatinga, no Ministério do
Exército, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 18 de abril de
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89.560 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor de diversas
unidades da Administração Direta
o crédito suplementar no valor de
Crê 61.860.000.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
23 de abril de 1984. .... .... ..... ..

104

89.561 - Decreto de 18 de abril de
1984 Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
11.237.736.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
23 de abril de 1984. ..

105

89.562 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervlsão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no
valor de Crê 18.687.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 23 de abril de 1984 e retificada no D.O. de 4 de maio de 1984.

106

89.563 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de Crs 600.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
23 de abril de 1984

106

107

108

1.4................
89.556 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias de Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura - MEC, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 19 de abril de 1984 ..... ' .
89.557 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias Direção Superior e
Assessoramento
Superior,
do
Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, da Tabela Permanente
do Ministério da Educação e Cultura - MEC, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 19
de abril de 1984

101

89.558 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre à Presidência da República e ao subanexo Encargos
Gerais da União, o crédito sup lementar
no
valor
de
Crg
4.640.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
23 de abril de 1984 ..

103

89.564 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas e
Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Crê
13.900.430.000.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.o. de
23 de abril de 1984

103

89.565 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral,
o crédito suplementar no valor de
Crs 2.358.800.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.
de
23 de abril de 1984 .. '

89.559 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Crg
17.000.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 23 de
abril de 1984 . . ... ..... ....
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89.566 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Dispõe sobre o estabelecimento de Medidas de Emergência
na área do Distrito Federal e nos
municípios, que indica, do Estado
de Goiás, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 19 de abril de
1984 e retificado no D.O. de 24 de
abril de 1984.... . ... .
89.567 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Convoca as Polícias Militares do Estado de Goiás e do Distrito Federal e dá outras providências. Publicado no D.a. de 19 de
abril de 1984 e retificado no Ir.O,
de 24 de abril de 1984
89.568 - Decreto de 18 de abril de
1984 - Concede a Embraer Aírcraft Corporation, subsidiária da
Embraer - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., autorização para proceder a .aumento do capital
social. Publicado no D.O. de 19 de
abril de 1984 ..... . ... . ...
89.569 - Decreto de 23 de abril de
1984 .:..... Altera os limites da Reserva Biológica do Córrego do Veado,
criada pelo Decreto n? 87.590. de 20
de setembro de 1982. Publicado no
D.a.de 24 de abril de 1984
89.570 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, o crédito
suplementar no valor de Crê
100.000.000.00, para reforço de dotação orçamentária consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de abril de 1984
89.571 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre à Justiça Militar,
Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, o crédito suplementar no
valor de Crs 101.000.000,00; para
reforço de dotações consignadas no
.vígente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de abril de 1984
89.572 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Cr$ 37.200.000,00. para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de abril de 1984
89.573 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre ao Ministério do Tra-

109

110

111

112

113

balho, em favor do Gabinete do
Ministro e Secretaria Geral - Orgãos Regionais do Trabalho, o crédito suplementar no valor de Crê
944.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 25
de abril de 1984 ..
89.574 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde o crédito suplementar no valor
de Crs 1.000.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 25 de abril de 1984

114

116

89.575 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Crê 200.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de abril de 1984 ..

117

89.576 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crê 284.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de abril de 1984

117

89.577 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar o imóvel
que menciona. Publicado no D.a.
de 25 de abril de 1984 .
..

118

89.578 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Homologa a demarcação da
Reserva Indígena, que menciona,
no Estado de Mato Grosso do Sul.
Publicado no D.a. de 25 de abril de

lN4.........

114

115
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89.579 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Homologa a demarcação da
área indígena que menciona, no
Estado de Mato Grosso. Publicado
no D.a. de 25 de abril de 1984

125

89.580 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Homologa a demarcação da
área indígena que menciona, no
Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no D.Q. de 25 de abril de
19M

126

89.581 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Outorga à Centrais Elétri-
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cas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
de um trecho do rio Iguaçu, no local denominado -Capanema. nos
Municípios de Capanema e Céu
Azul, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 25 de abril de 1984
89.582 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Renova prazo de concessão
outorgada à Knorr & Cia. Ltda. para o aproveitamento da energia hidráulica de uma queda d'água no
rio Palmeira, no Município de Panambi, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no D. O. de 25 de
abril de 1984 ... .
89.583- Decreto de 24 de abril de
1984 - Altera a redação do art. I?,
do Decreto n:' 89.003, de 16 de novembro de 1983, que declarou de
utilidade pública, para fins de de·
sapropriacão. área de terra necessária à implantação da subestação
de Londrina da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL, no Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 25 de
abril de 1984
_
89.584 - Decreto de 24 de abril de
1984 - Promulga as Emendas aos
Artigos 24 e 25 da Constituição da
Organização Mundial de Saúde,
adotadas na Resolução n:' WHA
29.38, aprovada pela29? Assembléia Mundial de Saúde. Publicado
no D.O. de 25 de abril de 1984
89.585 - Decreto de 26 de abril de
1984 - Altera o Regulamento para
o Corpo de Oficiais da Reserva do
Exército. Publicado no D.O. de 27
. .... ... . ...
de abril de 1984 ..
89.586 - Decreto de 26 de abril de
1984 - Delega competência ao Ministro do Exército para aprovar o
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Ministério do Exército. Publicado no D. O. de 27 de
abril de 1984 . .
89.587 - Decreto de 26 de abril de
1984 - Revoga o Decreto n:' 75.194,
de 7 de janeiro de 1975, que aprovou o Regulamento para o Serviço
de Auditoria da Marinha. Publicado no D.O. de 27 de abril de 1984
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89.588 - Decreto de 26 de abril de
1984 - Cria o Instituto Nacional
de Estudos do Mar (lNEM), o inclui no regime de que trata o Decreto n'' 86.212, de 15 de julho de
1981, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 27 de abril de
1984 .

133

89.589 - Decreto de 26 de abril de
1984 - Fixa novo salário mínimo
para todo o território nacional. Publicado no D.O. de 27 de abril de
1984 .....

136

89.590 - Decreto de 27 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 30 de abril de
1984 .
............

139

89.591 - Decreto de 27 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 30 de abril de
1984
..
.
..
.
.

141

89.592 - Decreto de 27 de abril de
1984 - Renova, por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.O. de 30 de abril de
1984 .

143

'89.593 - Decreto de 30 de abril de
1984 - Declara de ocupação dos
silvícolas área de terras no Município de Boa Vista, no Território
Federal de Roraima, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 2 de maio de 1984

144

89.594 - Decreto de 30 de abril de
1984 - Declara _de ocupação dos
silvícolas área de terras no Município de Boa Vista, no Território
Federal de Roraima, e dá outras
providências-o Publicado no D.O.
de 2 de maio de 1984
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Decreto de 30 de abril de

158

89.602 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Revoga o Decreto n:' 89.566, de
18 de abril de 1984, que dispõe sobre o estabelecimento de Medidas
de Emergência na área do Distrito
Federal e nos municípios, que indica, do Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 3 de maio de 1984 .....

159

89.603 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Suspende as convocações das
Policias Militares do Estado de
Goiás e do Distrito Federal. Publicado noD.a.
maio de 19841

160

148

89.604 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Outorga concessão à Rádio Guarany Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Pacajus , Estado do Ceará. Publicado no D.a. de
3 de maio de 1984
.........

160

153

89.605 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Outorga concessão à Rádio Tocantins Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na cidade de Tocantinópolis, Estado de
Goiás. Publicado no D.O. de 3 de
maio de 1984 ...
...............
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Dispensa de licitação para

alienação de gleba destinada ao
reassentamento de colonos, localizados na Área Indígena Serra da
Moça, Território Federal de Roraima. Publicado no D.a. de 2 de
maio de 1984 . ....

. . ... . .... .

19.596 - Decreto de 30 de abril de
1984 - Autoriza a alienação de
área de domínio da União, à Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia - CODARON,
destinada
à
implantação
da
«Cidade Hort.igr-anjeir-a de Vilhena», no Estado de Rondônia. Publicado no D.a. de 2 de maio de
1984
.
.
.
.
..
59.597 - Decrete de 30 de abril de
1984 - Altera o Decreto TI.O 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 dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas. Publicado no D.O.
de 2 de maio de 1984
g9.598 ~ Decreto de 30 de abril de
1984 ~ Dá nova redação a dispositivo do Regulamento de Promoções
de Graduados do Exército (R-196),
aprovado pelo Decreto n:' 77.920,
de 28 de junho de 1976. Publicado
no D.a. de 2 de maio de 1984
89.599 - Decreto de 2 de maio de 1984
~ 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. ELETRONORTE, no Estado do
Amazonas. Publicado no D.a. de 3
de maiode 1984
89.600 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que
menciona, situados nos Municípios
do Rio de Janeiro, Niterói, Cabo
Frio, Mangaratiba e Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro;
Fortaleza, Estado do Ceará; Belém, Estado do Pará; Salvador,
Estado da Bahia e Guaruiá, Estado de São Paulo. Publicado no
D.a. de 3 de maio de 1984 ....
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89.601 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Autoriza a alienação dos imóveis que menciona, situados nos
Municípios de Guararapes e Ibitinga, Estado de São Paulo e de São
Luis de Montes Belos, Estado de
Goiás. Publicado no D.a. de 3 de
maio de 1984 ..
.. ... ....

146

147

154

156

89.606 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Outorga concessão à Rádio Independência de Catolé do Rocha
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba. Publicado no
D.a. de 3 de maio de 1984
89.607 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Cassa a concessão outorgada à
Rádio Sol de Canavíeiras Ltda.,
para executar serviços de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Canavieir as, Estado da
Bahia. Publicado no D.a. de 3 de
maio de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.608 - Decreto de 2 de maio de 1984
~ Revoga a concessão outorgada à
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Televisão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no D.a. de 3
de maio de 1984 ..
89.609 - Decreto de 2 de maio de 1984
- Fixa o coeficiente de atualizaçao
monetária previsto na Lei n:' 6.205,
de 29 de abril de 1975, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 3 de maio de 1984
89.610 - Decreto de 3 de maio de 1984
- Concede a «Association Lanteriama pour l'aide en Amazonie»
(Associação
Lantertama
para
auxílio na Amazônia) autorização
para funcionar no Brasil. Publicado no D.a. de 4 de maio de 1984...
89.611 - Decreto de 3 de maio de 1984
- Cassa a concessão outorgada
Rádio Jornal Ilustrado Ltda., para
executar serviços de radiodifusão
Sanara em onda média, na cidade
de Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.O,
de 4 de maio de 1984
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89.615 - Decreto de 4 de maio de 1984
- Autoriza o funcionamento de
habilitações do curso de Administração da Instituição Educacional
São Miguel Paulista, São Paulo.
Publicado no D. a. de 4 de maío de
1984
.

169

89.616 - Decreto de 4 de maio de 1984
- Autoriza o funcionamento do
curso de Enfermagem e Obstetrícia
da Faculdade de Enfermagem de
Santos. Publicado no D.O. de 4 de
maio de 1984
. .. . .....

169

165

89.617 - Decreto de 4 de maio de 1984
- Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências da Computação
da Fundação Educacional de Bauru, Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 4 de maio de 1984

170

166

89.618 - Decreto de 7 de maio de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, propriedades particulares situadas na área
que especifica, localizada no Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 8 de maio de 1984

170

89.619 - Decreto de 7 de maio de 1984
- Altera a composição da Comissão Coordenadora da Criação do
Cavalo Nacional, de que trata o
Decreto n" 79.109, de 11 de janeiro
de 1977, com a nova redação dada
pelo Decreto n:' 81.403, de 27 de fevereiro de 1978, e Decreto n:'
83.482, de 22 de maio de 1979. Publicado no D.O. de 8 de maio de
1984........

172

89.620 - Decreto de 7 de maio de 1984
Dispõe
sobre
o
GrupoAtividades de Fiscalização de
Combustíveis, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 8 de
maio de 1984 ... . . . . . . . .

173

89.621 - Decreto de 7 de maio de 1984
- Dispõe sobre a composição das
Categorias de Direção Intermediária e Assistência Intermediária. do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente
do Departamento de Policia Federal, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 8 de maio de
1984......................

175
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89.612 - Decreto de 3 de maio de 1984
- Revoga o Decreto n:' 23.714, de
19 de setembro de 1947, que outorgou concessão ao Governo do Estado de Alagoas, para, através da
Rádio Difusora de Alagoas, explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas. Publicado no D.a. de 4 de maio de 1984
167
89.613 - Decreto de 3 de maio de 1984
- Autoriza o Governo do Estado
de Alagoas a explorar, através da
Rádio Difusora de Alagoas, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, serviço de radiodifusão sonora em onda média, mediante convênio a ser celebrado com o Ministério das Comunicações. Publicado
no D.O. de 4 de maio de 1984 .....

167

89.614 - Decreto de 4 de maio de 1984
- Autoriza o funcionamento de
habilitações do curso de Educação
Artistica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Maceió.
Publicado no D. o. de 4 de maio de
1984
.
..
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89.622 - Decreto de 7 de maio de 1984
- Dispõe sobre a criação de em-

pregos na Tabela Permanente do
Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. Publicado no D. o.
de 8 de maio de 1984
89.623 - Decreto de 7 de maio de 1984
- Autoriza o funcionamento do
curso de Formação de Professores
para a Parte Especial do Currículo
do Ensino de 2:' grau, pela Faculdade de Educação Técnica, no Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no D.a. de 8 de maio de 1984

180

185

89.624 - Decreto de 7 de maio de 1984

-

Outorga concessão à Televisão

Bahia Ltda.. para explorar serviço

de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Salvador,
Estado da Bahia. Publicado no
D.Q. de 8 de maio de 1984
89.625 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Outorga concessão à Rádio Difusora dos Inhamuns Limitada.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tauá, Estado do Ceará.
Publicado no D. a. de 9 de maio de
1984
.... . ..... . . . . . ...
89.626 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entídades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no Ir.O. de 9 de maio de
1984
.. ..... ..
89.627 - Decreto de 8 de maio de 1984
....,.. Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão senora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 9 de maio de
19~...

89.628 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Revoga o Decreto n:' 29.088, de 5
de janeiro de 1951, que outorgou
concessão à Fundação Pendia CaIógeras - Universidade Mineira
de Rádio e TV Educativos - Rádio Inconfidência, posteriormente
transferida à Rádio Inconfidência

186

187

187

1W

Ltda., através da Portaria nr 170,
de 14 de setembro de 1981, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. Publicado no
D.a. de 9 de maio de 1984
191
89.629 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 9 de maio de
1984 ...
192
89.630 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 9 de maio de
1984
... . ... ...
195
89.631 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 9 de maio de
1984
196
89.632 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério da Educação
e Cultura o crédito suplementar,
no valor de Cr$ 359.500.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
noD.Q. de 9 de maio de 1984
198
89.633 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar no
valor de Cr$ 159.800.000,00, para
reforço de dotacôes consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 9 de maio de 1984
198
89.634 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério dos Transportes o crédito suplementar no
valor de Cr3 477.100.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 9 de maio de 1984
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89.635 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 8.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.o. de 9
de maio de 1984
89.636 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar no
valor de Crê 60.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de maio de 1984
89.637 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério das Relações
Exteriores, o crédito suplementar
no valor de Crê 309.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 9 de maio de 1984
89.638 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério da Educação
e Cultura o crédito suplementar,
no valor de Crê 700.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
noo.O. de9 de maio de 1984 ..
89.639 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério da Justiça,
em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 241.099.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de maio de 1984
89.640 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério do Trabalho,
em favor do Gabinete do Ministro,
o crédito suplementar no valor de
Crê 48.900.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 9
de maio de 1984
89.641 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério da Saúde,
em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas o crédito' suplementar rio valor de Crê
1.166.800.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de 9
de maio de 1984 ...
89.642 - Decreto de 8 de maio de 1984
- Abre ao Ministério da Justiça,

200

200
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em favor do Departamento de
Polícia Federal, o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
308.163.000,00, para reforço de do'
tacões consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. o. de 9
de maio de 1984 ...
89.643 - Decreto de 10 de maio de
1984 - Declara de ocupação dos
eilvfcolas área de terras, no município de Colider, no Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 11
de maio de 1984
..........
89.644 - Decreto de 10 de maio de
1984 - Amplia a área prioritária
fixada pelo Decreto n:' 87.254, de 7
de junho de 1982, localizada nos
Municípios de Turmalina e Populina, no Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 11 de maio de
1984 . . . . ... . ....
89.645 - Decreto de 10 de maio de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, imóveis rurais constituídos de parte
da «Fazenda Santa Rita», situados
nos Municípios de Turmalina e Populina, no Estado de São Paulo,
compreendidos na área prioritária
para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 87.254, de 7 de
junho de 1982, e ampliada pelo Decreto n:' 89.644, de 10 de maio de
1984. Publicado no D.a. de 11 de
maio de 1984 ..
. . . . .....
89.646 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Inclui na classificação de
órgãos de deliberação coletiva,
aprovada pelo Decreto n:' 69.907,
de 7 de janeiro de 1972, o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais
de Foncaudiologia. Publicado no
D.O. de 14 de maio de 1984
89.647 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Outorga concessão à Fundação Verdes Florestas, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Publicado no Ir.O, de 14 de maio
de 1984
..

204

XI

89.648 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Outorga concessão à Fundação Verdes Florestas, para ex-
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plorar serviço de radiodifusão 50"
nora em onda tropical, na cidade
de Cruzeiro do Sul, Estado do
Acre. Publicado no D.a. de 14 de
maio de 1984 ....
89.649 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Curitiba
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora .em onda média.
na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná. Publicado no D.a. de 14
de maio de 1984
89.650 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Altera o Decreto n'' 59.607,
de 28 de novembro de 1966, que regulamenta a Lei n:' 5.025, de la de
junho de 1966, e o Decreto-lei n:' 24,
de 19 de outubro de 1966, que dispõem sobre o intercâmbio comercial com o exterior. Publicado no
D.a. de 14 de maio de 1984
89.651 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Inclui na classificação de
órgãos de deliberação coletiva.
aprovada pelo Decreto n:' 69.820,
de 22 de dezembro de 1971, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM). Publicado
no D.O. de 14 de maio de 1984 ....
89.652 - Decreto de 11 de maio de
1984 - Regulamenta a aplicação
do Instituto da Progressão Funcional às carreiras que integram o
Magistério da Aeronáutica. Publicado no D.O. de 14 de maio de
1984
.
.
..
89.653 - Decreto de 14 de maio de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Engenharia, da Escola
de Engenharia de Vassouras, Rio
de Janeiro. Publicado no D.O. de
15 de maio de 1984
89.654 - Decreto de 15 de maio de
1984 - Outorga à Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Camaragtbe, no Município de Rio Formoso, Estado de
Pernambuco, para uso exclusivo.
Publicado no D.O. de 16 de maio
de 1984
89.655 - Decreto de 15 de maio de
1984 - Ratifica a revisão do prole-

PAG.

to e da planta de situação, a que se
refere o Decreto n:' 85.208, de 29 de
setembro de 1980, que declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa variável de terra destinada à passagem de linha de
transmissão. Publicado no D.O. de
16 de maio de 1984

223

213

89.656 - Decreto de 15 de maio de
1984 - Altera a localização da sede
do Comando da 2~ Divisão de
Exército no Ministério do Exército e dá outras providências. Publicado no D.O. de 16 de maio de
'..
..
1984

224

213

89.657 - Decreto de 15 de maio de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Programa de
Mobilização Energética - Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento/PR, o crédito suplementar no
valor de
Crs
12.231.200.0"00.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
16 de maio de 1984

224

89.658 - Decreto de 15 de maio de
1984 - Altera o Decreto n:' 60.521,
de 31 de março de 1967. que estabelece a Estrutura Básica do Ministério da Aeronáutica. Publicado no
D. o. de 16 de maio de 1984

225

89.659 - Decreto de 15 de maio de
1984 - Cria a Base Aérea de Boa
Vista e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 16 de maio
de 1984

226

89.660 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre à Justiça Federal de
P Instância. o crédito suplementar no valor de Crê 533.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17 de maio de 1984

227

89:661 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre à Justiça Eleitoral em
favor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
45.430.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17 de
maio de 1984

227

212

214

215

221

222

ÍNDICE

PAG.

89.662 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Tribunal Federal
de Recursos e ao subanexo Encargos Gerais da União, o crédito suplementar no
valor de
Crê
500.000.000,00, para reforço de do'
tações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17
de maio de 1984
89.663 - Decreto de 16 de maio de
Presidência da Re1984 - Abre
pública o crédito suplementar na
valor de Cr$ 39.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado na
D.O. de 17 de maio de 1984
à

89.664 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.194.000.000,00, para reforço de dotações consignadas na
vigente Orçamento. Publicado na
D.O. de 17de maio de 1984
89.665 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Previdência e Assistência Social, em
favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Crê
796.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17
de maio de 1984 ...
...........
89.666 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Crê
669.150.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17
de maio de 1984
89.667 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crs 856.600.000,00,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17
de maio de 1984
89.668 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do
Ministro e da Secretaria da Receita
Federal, o crédito suplementar no
valor de Crê 25.282.000.000,00, para

PAG.

reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 17 de maio de 1984
89.669 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planeiamen228
to/PR, o crédito suplementar no
valor de Crê 3.520.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 17 de maio de 1984
89.670 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre aos Ministérios Militares, o crédito suplementar no va229
lar de Crs 22.572.100.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 17 de maio de 1984
89.671 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suple229
mentar,
no
valor
de
Crs
34.262.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17 de
maio de 1984
.......
89.672 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Crê
230
2.427.900.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D. O. de
17 de maio de 1984
89.673 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Psicologia, da Facul·
dade de Psicologia de J oinville,
231
Estado de Santa Catarina. Publicado no D.O. de 17 de maio de
1984
89.674 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde e Sociais, Estado do Rio de Janeiro.
231
Publicado no D.O. de 17 de maio
de 1984
89.675 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados. Publicado no D.O. de 17 de
maio de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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89.676 - Decreto de 16 de maio de
1984 - Regulamenta a concessão
da Gratificação de Desempenho de
Função Essencial à Prestação Jurlsdiclonal, instituída pelo Decretolei n:' 2.117, de 7 de maio de 1984.
Publicado no D.O. de 17-5-1984. ...
89.677 - Decreto de 17 de maio de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação. o
Complexo Industrial do "Projeto
Agro-Industrial Canavíeíro Abraham Lincoln - PACAL», e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 18 de maio de 1984 .. '
89.678 - Decreto de 17 de maio de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar o imóvel
que menciona. Publicado no D.a.
de 18 de maio de 1984

89.679 - Decreto de 17 de maio de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de São
Félix do Araguaia, no Estado de
Mato Grosso. Publicado no D.O.
de 18 de maio de 1984

238

241

243

244

89.680 - Decreto de 17 de maio de'
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação o imóvel denominado «Gleba Azulona/Gameleira», situado no Município de São Félix do Araguaia,
no Estado de Mato Grosso, e compreendido na área prioritária, para
fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 89.679, de 17 de maio
de 1984. Publicado no D.O. de 18
de maio de 1984 .....
246
89.681 - Decreto de 17 de maio de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado «Gleba Santana», situado no Município de Coreatá, no Estado do Maranhão,
compreendido na área prioritária,
para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 70.220, de 1-372, alterado pelos Decretos n-s
71.195, de 4-10-72, 79.288, de 16-277, e 87.095, de 16-4-82. Publicado
no D.O. de 18 de maio de 1984
89.682 - Decreto de 17 de maio de
1984 - Designa Comissão Nacio-
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nal para programar e coordenar as
comemorações do V Centenário do
Descobrimento da América, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 18 de maio de 1984· ..

251

89.683 - Decreto de '17 de maio de
1984 - Outorga concessão à Rádio
Itapeti Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. PublicadonoD.O. de 18 de maio de 1984 ..

252

89.684 - Decreto de 17 de maio de
1984 - Cria a Base Aérea de Porto
Velho e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 18 de maio
de 1984

253

89.685 - Decreto de 21 de maio de
1984 - Declara de utilidade públicas as instituições que menciona.
Publicado no D.O. de 22 de maio
de 1984
.... . .. .. ..

254

89.686 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Promulga a Convenção n:'
131 da Organização Internacional
do Trabalho sobre a Fixação de
Salários Mínimos, com Referência
Especial aos Países em Desenvolvimento, 1970. Publicado no D.O.
de 23 de maio de 1984

257

89.687 - Decreto de 22 de maio de
1984 - 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 23
de maio de 1984

258

89.688 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro, Niterói,
Mangaratiba, Cabo Frio e Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro; Salvador, Estado da Bahia e
Recife, Estado de Pernambuco.
Publicado no D.O. de 23 de maio
de 1984 ..
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89.689 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Abre ao Ministério das Mi-

ÍNDICE

PAG.

nas e Energia o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
10.000.000.000,00, para reforço de
dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 23 de maio de 1984
89.690 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
7.470.750.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O de 23
de maio de 1984
89.691 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 36.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 23 de maio de 1984
89.692 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
300.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 23 de
maio de 1984 . .
...........
89.693 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
10.000.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no.D.O. de 23
de maio de 1984
89.694 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Modifica a redação dos
arts. 1?, 2? e 3?, do Decreto n:'
87.956, de 21 de dezembro de 1982,
que autoriza o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA a doar os imóveis que
menciona. Publicado no D.O. de 23
de maio de 1984 .....
89.695 - Decreto de 22 de maio de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, a doar os imóveis que menciona. Publicado no
D.O. de 23 de maio de 1984 ..
89.696 - Decreto de 23 de maio de
1984 - Dispõe sobre a designação
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e o mandato dos representantes
dos Agentes de Viagem; dos Transportadores; dos Hoteleiros e da
Confederação Nacional do Comércio. no Conselho Nacional de Turismo - CNTur, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 24
..............
de maio de 1984
89.697 - Decreto de 23 de maio de
1984 - Modifica a redação do artigo n do Decreto n:' 85.645, de 20 de
janeiro de 1981. que regulamenta o
instituto da ascensão funcional.
Publicado no D.O. de 24 de maio
de 1984
89.698 - Decreto de 23 de maio de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
100.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de
maio de 1984
'. . . . . .
89.699 - Decreto de 23 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
1.958.500.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
24 de maio de 1984
89.700 - Decreto de 23 de maio de
1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no
valor de
Crâ
630.000.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24
de maio de 1984
89.701 - Decreto de 23 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento
Penitenciário Federal, o crédito suplementar no
valor de
c-s
897.500.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de
maio de 1984 ...
.........
89.702 - Decreto de 24 de maio de
1984 - Dispõe sobre o montante do
capital
social
da
Valenorte
Alumínio Ltda. Publicado no D.O.
de 25 de maio de 1984
89.703 - Decreto de 24 de maio de
1984 - Abre a Justiça de 1~ Ins-
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tância o crédito suplementar no valor de Crê 1.500.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 25 de maio de 1984

274

89.704 - Decreto de 24 de maio de
1984 - Abre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.800.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de maio de 1984

275

89.705 - Decreto de 24 de maio de
1984 - Abre aos Ministérios da
Saúde e do Trabalho, em favor de
diversas Unidades, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
1.857.173.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
25 de maio de 1984

276

89.706 - Decreto de 24 de maio de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 360.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 25 de maio de 1984

276

89.707 - Decreto de 25 de maio de
1984 - Dispõe sobre as empresas
prestadoras de serviços para a organização de congressos, convenções, seminários e eventos congêneres, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 28 de maio
de 1984

277

89.708 - Decreto de 25 de maio de
1984 - Renova a concesaâo outorgada à Rádio Copacabana Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro. Publicado no D.a.
de 28 de maio de 1984.

282

89.709 - Decreto de 25 de maio de
1984 - Autoriza o funcionamento
da Faculdade de Odontologia de
Barretos, São Paulo. Publicado no
D.a. de 28 de maio de 1984 ..

283

89.710 - Decreto de 28 de maio de
1984 - Declara de Utilidade Pública, para fins de .desaproprtação,
terrenos situados no lugar denominado Linha Cinco Sul - Município
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de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no D.a.
de 29 de maio de 1984
89.711 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixas variáveis de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão da
Centrais Elétricas do Maranhão
S.A. - CEMAR, no Estado do
Maranhão. Publicado no D.a. de
30 de maio de 1984
:.
89.712 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Rádio Diário da Manhã de Lages
Ltda., para Rádio Araucária Ltda.
Publicado no D.a. de 30 de maio
de 1984
89.713 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Renova por 10 (dez) anos,
as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 30 de maio
de 1984
89.714 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
624.803.500.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
30 de maio de 1984
89.715 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 450.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 30 de maio de 1984
89.716 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar no
valor de
Crs
2.000.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
30 de maio de 1984
89.717 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Abre ~ Justiça do 'I'rabalho
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o crédito suplementar no valor de
Crs 12.600.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
30 de maio de 1984

292

89.718 - Decreto de 29 de maio de
1984 - Abre à Presidência da República, o crédito suplementar no
valor de Crs 322.000.000.00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 30 de maio de 1984

293

89.719 - Decreto de 30 de maio de
1984 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Letras. Estudos se..
ciais e Ciências, do Instituto de
Ensino Superior de Céceres, Estado de Mato Grosso. Publicado no
D.O. de 31 de maio de 1984
294
89.720 - Decreto de 30 de maio de
1984 - Abre ao Senado Federal, o
crédito suplementar no valor de
Cr$ 4.150.000.000,00,., para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 31 de maio de 1984
89.721 - Decreto de 30 de maio de
1984 - Dá nova redação ao artigo
14 do Decreto n:' 89.250, de 27 de
dezembro de 1983. Publicado no
D.O. de 31 de maio de 1984 e retificado no D.o. de I? de junho de
1984 . .
.
.
89.722 - Decreto de 30 de maio de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
31.400.000.000,00 para reforço de
dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 31 de maio de 1984 ....
89.723 - Decreto de 31 de maio de
1984 - Abre ao Ministério das Comunicações o crédito suplementar
de c-s 5.944.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.o. de
1? de junho de 1984
89.724 - Decreto de 31 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de
Cr$
27.882.000.000,00. para reforço de
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dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
I? de junho de 1984
89.725 - Decreto de 31 de maio de
1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças. o crédito
suplementar no valor de Cr$
297.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de I?
de junho de 1984
89.726 - Decreto de 31 de maio de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
596.700.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 1? de
junho de 1984
89.727 - Decreto de I? de junho de
1984 - Aprova o Aditamento ao
Plano Geral de Convocação para o
Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas, em 1985 (Decreto n:'
88.983, de 10 de novembro de 1983).
Publicado no D.O. de 4 de junho de
1984
.
89.728 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre aos Ministérios Militares e
a Encargos Gerais da União
Recursos
sob Supervisão
da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no
valor de Crê 180.000.000.000.00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 5 de junho de 1984 .....
89.729 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Orçamento da União,
em favor de diversos Órgãos, o crédito suplementar no valor de c-s
1.615.877 .550.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no no.
de 5 de junho de 1984
...........
89.730 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crs 16.674.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
.0.0. de 5 de junho de 1984 ... . ....
89.731 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre aos Ministérios da Aero-
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náutica e do Exército, o crédito suplementar no
valor de
Crê
6.180.243.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.Q. de 5
de junho de 1984
89.732 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia e aos subanexos Encargos
Gerais da União e Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, o crédito especial no vaIor de Cr$ 1.227.059.400.000,00. para o fim que especifica. Publicado
no D.a. de 5 de junho de 1984 .....
89.733 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e
Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
375.715.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5
de junho de 1984
89.734 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Ministério das Comunicações o crédito suplementar no
valor de Cr5 7.698.000.000,00 para
reforço de dotações orçamentárias
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 5 de junho de 1984 .... .
89.735 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Ministério da Indústria
e do Comércio o crédito suplementar no
valor de
Crê
30.637.000.000,00, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5 de junho de 1984
89.736 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre aos Encargos Gerais da
União o crédito suplementar de
Ors 2.000.000.000,00, para reforço
de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5 de junho de 1984 ..
89.737 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Ministério das Relações
Exteriores, o crédito suplementar
no valor de Crê 7.671.100.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5 de junho de 1984
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&.9-138.- Decreto de 4 de junho de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.578.473.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 5 de junho de 1984
89.739 - Decreto de 4 de junho de 1984
- Altera o Decreto n:' 87.426, de 27
de julho de 1982, .que dispõe sobre
Cargos Privativos de OficialGeneral do Exército em Tempo de
Paz. Publicado no D.O. de 6 de junho de 1984 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.740 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério dos Transportes, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no
valor de Crê 7.255.785.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 6 de junho de 1984
89.741 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor
de Crê 200.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 6 de junho de 1984
..
89.742 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar de
22.219.800.000,00, para reforço
de dotações orçamentárias no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 6 de junho de 1984
.
89.743 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério das Comunicações, o crédito suplementar no
valor de Crs 706.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 6 de junho de 1984 e retificado no D.O. de 14 de junho de
1984
.. .... ..... . . ..... ...
89.744 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério do Interior e
Encargos Gerais da União, o crédito suplementar no valor de Crê
18.700.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de 6
de junho de 1984
89.745 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério do Interior,

308

309

310

310

o-s

311

312

313

ÍNDICE

PAG.

em favor da Secretaria .Geral, o
crédito suplementar no valor de
Crê 2.358.800.000,00, para reforço'
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de 6
de junho de 1984
89.746 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre aos Ministérios da Agricultura e do Interior, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias
o crédito suplementar no valor de
Crê 215.025.040.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O..
de 6 de junho de 1984 ..
89.747 - Decreto de 5 de junho de 1984
-- Abre ao Ministério da Saúde em
favor da Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.276.896.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D;O. de 6 de junho de 1984........
89.748 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério da Justiça e
a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planeiamento/P'R, em favor
de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.736.400.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 6 de junho de 1984 ....
89.749 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério da Fazenda,
em favor da Secretaria Geral, o
crédito suplementar no valor de
Cr$ 10.412.500.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 6 de junho de 1984
89.750 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, O crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.100.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 6 de junho de 1984 ..
89.751 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Abre ao Ministério do Interior,
em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o cré-
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dito suplementar no valor de Crg
700.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6 de
junho de 1984
..........
89.752 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Cáceres,
no Estado de Mato Grosso. Publicado no D.O. de 6 de junho de 1984
89.753 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Declara de interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel
rural denominado «Gleba Tupã»,
situado no Município de Cáceres,
no Estado de Mato Grosso, e compreendido na área prioritária, para
fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto nr 89.752, de 5 de junho
de 1984. Publicado no D.O. de 6 de
junho de 1984
.........
89.754 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Floresta,
no Estado de Pernambuco. Publicada no D.O. de 6 de junho de 1984
89.755 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Declara de interesse social,' para
fins de desapropriação, imóvel rural constituído de parte da "Fazenda Camelo», situado no Município
de Floresta, no Estado de Pernambuco, e compreendido na área prioritária para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n'' 89.754,
de 5 de junho de 1984. Publicado no
D.O. de 6 de junho de 1984
89.756 - Decreto de 5 de junho de 1984
- Dá nova redação ao artigo 7? do
Decreto n? 86.010, de 15 de maio de
1981, que dispõe sobre a Comissão
de Coordenação do Transporte Aéreo Civil - COTAC. Publicado no
D.a. de 6 de junho de 1984 ..
89.757 - Decreto de 6 de junho de 1984
- Concede ao Instituto de Resseguros do Brasil - IRB autorização
para proceder ao aumento do seu
capital social e altera seus Estatutos. Publicado no D.a. de 7 de junho de 1984 ... . . . . . . . . . . . .
89.758 - Decreto de 6 de junho de 1984
- Dispõe sobre a matrícula de cor-
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tesia, em cursos de graduação, em
Instituições de Ensino Superior,
de funcionários estrangeiros de
Missões Diplomáticas, Repartições
Consulares de Carreira e Organismos Internacionais, e de seus dependentes legais, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 7
de junho de 1984
89.759 - Decreto de 6 de junho de 1984
- Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n? 21, subscrito
por Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai, no setor da indústria
química. Publicado no Is.O. de 7 de
junho de 1984 ...
. . . . . . . . ..
89.760 - Decreto de 6 de junho de 1984
- Dispõe sobre a execução de Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 16, subscrito por Argentina,
Brasil, Chile, México, Uruguai e
Venezuela, no setor da indústria
química derivada do petróleo. Publicado no D.O, de 7 de junho de
1984
.
89.761 - Decreto de 6 de junho de 1984
- Aprova alteração introduzida
no Estatuto da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÃS. Publicado
no D.a. de 7 de junho de 1984 .... .
89.762 - Decreto de 6 de junho de 1984
- Altera a estrutura organizacional da Fundação IBGE. Publicado
no D.a. de 7 de junho de 1984
89.763 - Decreto de 7 de junho de 1984
- Dispõe sobre a composição da
Categoria de Direção Intermediária, do Grupo de Direção e Assistência Intermediárias do Quadro
Permanente da Universidade Federal de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 8 de junho de 1984
89.764 - Decreto de 7 de junho de 1984
- Autoriza a transferência direta
da concessão outorgada à Rauland
Belém Som Ltda., para a Rádio
Rauland AM Castanhal Ltda. Publicado no D.a. de 8 de junho de
1984
..
89.765 - Decreto de 7 de junho de 1984
- Autoriza a transferência direta
da concessão outorgada à Rádio
Novo Andirá Ltda., para a Rádio e

328

329

331

332

333

334

336

PAG

Televisão Universitária Metropolitana Ltda. Publicado no D.a. de 8
de junho de 1984
...........

336

89.766 - Decreto de 7 de junho de 1984
- Dispõe sobre a estrutura básica
do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 8 de junho de
1984 .. ..
.
.

337

89.767 - Decreto de 11 de junho de
1984 - Fixa os preços mínimos básicos para financiamento e aquisicão de aveia, centeio, cevada cervejeira e semente de cevada cervejeira, safra 1984/85. Publicado no
D.a. de 12 de junho de 1984 ..

350

89.768 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Altera dispositivo do Decreto n:' 79.966, de 14 de julho de
1977, que dispõe sobre a concessão
de Indenização de Transporte. Publicado no D.a. de 13 de junho de
1984
.............

351

89.769 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.752.000.000,00. para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 13 de junho de 1984 .' .....

352

89.770 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Abre à Presidência da República e ao subanexo Encargos
Gerais da União, o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
7.034.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no Ir.O, de
13 de junho de 1984

352

89.771 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Abre à Câmara dós Deputados e à Presidência da República
o crédito suplementar no valor de
Crê 500.300.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
13 de junho de 1984
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89.772 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Crê
32.250.000,00, para reforço de dota-
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çôes consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13 de
junho de 1984
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89.773 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de
Imprensa Nacional, o crédito suplementar no
valor de
Crg
800.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 13 de
junho de 1984
"
89.774 - Decreto de 12 de junho de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 24.767.327.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 13 de junho de 1984 . . ... ..
89.775 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Altera a vigência do Decreto n? 89.733, de 4 de junho de 1984.
Publicado no D.O. de 14 de junho
de 1984
89.776 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Outorga à Empresa Elétrica Bragantina S.A. concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio .Jaguari, onde se acha instalada a usína hidreéletrica Dr. Geraldo Tosta,
no Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 14 de junho de 1984
89.777 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Outorga concessão à FUndação de Desenvolvimento de Picui - FUNDEPI, para explorar
serviço" de radíodífusãc sonora em
onda média, na cidade de Picui,
Estado da Paraíba. Publicado no
D.O. de 14 de junho de 1984
89.778 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à Rádio Clube de Pernambuco S.A., para explot-ar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco.
Publicado no D.O., de 14 de junho
de 1984
89.779 - Decreto de 13' de junho de
1984 - Revoga a concessão outorgada à Rádio Clube de Pernambuco S.A., para executar serviço de
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radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco. Publicado no D.O. de
14 de junho de 1984 .....
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89.780 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a
concessão outorgada à S.A. Rádio
Guarani, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 14 de junho de 1984

360

89.781 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Senado Federal e
Tribunal Federal de Recursos o
crédito suplementar no valor de
Crê 163.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
14 de junho de 1984
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89.782 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Crs 21.300.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 14 de junho de 1984 .. .....

361

89.783 :...... Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre 'à Presidência da República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
2.599.164.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
14 de junho de 1984

362

89.784 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Retifica a autorização para
o funcionamento de Curso de Professores da Faculdade de "Tecnologia de São Paulo, de que trata o
Decreto n? 77.504, de 27 de abril de
1976. Publicado no D.Q. de 14 de
junho de 1984 e retificado no D.O.
de 15 de junho de 1984

363

89.785 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Institui a Comissão N acional do Ano Internacional da Juventude. Publicado no D.O. de 14
de junho de 1984
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89.786 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Nutrição da Faculdade
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de N utrição Dom Dornêníco. Publi·
cada no D.O. de 14 de junho de
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.787 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre aos Ministérios da
Agricultura, do Interior e a Encargos Gerais da União, em favor de
diversas Unidades o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
4.444.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 14
de junho de 1984
89.788 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, o crédito
suplementar no valor de Crê
20.000.000.000,00, para reforço de
dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 14 de junho de 1984 ....
89.789 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no
valor de
Crê
6.004.607.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
14 de junho de 1984
89.790 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor
de
c-s
87.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 14 de
junho de 1984
89.791 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre à Justiça Militar o
crédito suplementar no valor de
Crê 498.700.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
14 de junho de 1984
89.792 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre aos Ministérios da
Previdência e Assistência Social,
da Saúde e do Trabalho, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 7.678.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 14 de junho de 1984 ... ... .

365

365

366

367

367

368

PAG.

89.793 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre aos Ministérios da
Previdência e Assistência Social,
da Saúde e do Trabalho em favo!'
de diversas Unidades, o crédito suo
plementar no valor de
Crê
69.097.372.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
14 de junho de 1984
89.794 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Cr$ 138.240.600.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento, Publicado no
D.O. de 14 de junho-de 1984 .. . ....
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89.795 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Abre ao Senado Federal,
Justiça do Trabalho e Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios,
o crédito suplementar no montante
de Cr$ 242.400.000.00. para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 14 de junho de 1984 e retificado
noD.O. de tõ de íunbo de tsêa ....
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89.796 - Decreto de 13 de junho de
1984 - Altera dispositivo do Regulamento para o Corpo do Pessoal
Graduado da Aeronáutica. Publicado no D.a. de 14 de junho de
1984
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89.797 - Decreto de 14 de junho de
1984 - Dispensa a licitação para
alienação das terras devolutas da
União que menciona, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 15 de junho de 1984

373

89.798 - Decreto de 14 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa. faixa de
terra destinada à passagem de trecho de linha de transmissão da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. - ELETROSUL. no Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado
no D.a. de 15 de junho de 1984 ....

374

89.799 - Decreto de 14 de junho de
1984 - Declara de utilidade públi.ca, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada
passagem de linha de transmissão da Centrais
à
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Elétricas de Minas Gerais S.A. CEMIG, no Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 15 de
junho de 1984
375
89.800' - Decreto de 14 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para finside desapropriação,
área de terra, necessária à implantação da estação transformadora
de distribuição Brás Cubas, da
ELETROPAULO - .Eletricidade
de São Paulo S..A., "no' Estado de
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15 de junho de 1984 .'............. 377
89.801 - Decreto de 14 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, pára fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da estação transformadora
de
distribuição
SIMUS
da
ELETROPAULO - Eletricidade
de São Paulo S.A., no Estado de
São Paulo. Publicado no D.O. de
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15 de junho de 1984
89.802 - Decreto de 14 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem do trecho de linha de transmissão da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. - ELETROSUL, no Estado
do Paraná. Publicado no D.O. de
15 de junho de 1984
380
89.803 - Decreto de, 14 de junho de
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terra destinada ·à passagem de linha de transmissão da Centrais
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Catarina. Publicado no D.O. de 15
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89.804 - Decreto de 14 de junho de
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Paulo. Publicado no D.O. de 15 de
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........
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ca, 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. Publicada no no.
de 15 de junho de 1984
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89.806 - Decreto de 14 de junho de
1984 - Dispõe sobre a criação de
empregos de Professor de Ensino
de I? e 2? Graus, da Carreira de
Magistério, na Tabela Permanente
da Escola Técnica Federal de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 15 de junho de
1984
.
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89.807 - Decreto de 19 de junho de
1984 - Altera o Decreto n:' 89.511,
de 4 de abril de 1984, e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 20 de junho de 1984 ....
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89.808 - Decreto de 19 de junho de
1984 - Aprova as Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração
Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armadas para o Segundo Semestre de
1984. Publicado no D.O. de 20 de
junho de 1984
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89.809 - Decreto de 19 de junho de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para .fins de reforma agrária, no Município de Nortelândia, no Estado de Mato Grosso.
Publicado no D.O. de 20 de junho
de 1984
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89.810 - Decreto de 19 de junho de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imovel.rrural denominado «Gleba- Cabeça de Boi»; situado no MUnicípio
de Nortelândia, no Estado de Mato
Grosso, e compreendido na área
prioritária, para fins de -reforma
agrária, fixada pelo Decreto n:'
89.809, de 19 de, junho de 1984. Publicado no D_O. de 20 de junho de
1984
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área prioritária, para fins de reforma agrária, no Municipio de Alto
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Paraguai, no Estado de Mato
Grosso. Publicado no D.O, de 20
de junho de 1984
89,812 - Decreto de 19' de junho de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado «Gleba Capão Verde», situado no Município
de Alto Paraguai, no Estado de
Mato Grosso, e compreendido na
área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n"
89.811, de 19 de junho de 1984. Publicado no D.a. de 20 de junho de
1984...
89.813 - Decreto de 19 de junho de
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área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Coronel Vivida, no Estado do Paraná.
Publicado no D.a. de 20 de junho
de 1984
89.814 - Decreto de 19 de junho de
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no Estado do Paraná, compreendido na área prioritária, para fins de
reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.813, de 19 de junho de 1984.
Publicado no D.O. de 20 de junho
de 1984
89.815 - Decreto de 19 de junho de
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de 20 de junho de 1984 .....
89.816 - Decreto de 20 de junho de
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de I? e 2? Graus, da Carreira de
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Especial. Publicado no D.O. de 22
de junho de 1984 .. _
_.
89.817 - Decreto de 20 de junho de
1984 - Estabelece as Instruções
Reguladoras das Normas Técnicas
da Cartografia Nacional. Publicado no D.O. de 22 de junho de 1984.
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1984 - Cria a Comissão Nacional
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de junho de 1984
89.819 - Decreto de 20 de junho de
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Vale do Rio Madeira Ltda., para
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Publicado no D.O. de 22 de junho
de 1984
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89.820 - Decreto de 20 de Junho de
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de 1984
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de 1984
89.822 - Decreto de 20 de junho de
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de junho de 1984
89.823 - Decreto de 20 de junho de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Modificativo do Acordo
399
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entre o Brasil e a Bolívia. Publicado no D.O. de 22 de junho de 1984.
89.824 - Decreto de 20 de junho de
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400
entre o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no D.O. de 22 de junho de
1984
89.825 - Decreto de 25 de junho de
402
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ereto n'' 62.860, de 18 de junho de
1968, que estabelece a Estrutura
Básica da Organização do Ministério da Marinha, referente à
Secretaria Geral da Marinha, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 25 de junho de 1984 ....
89.826 - Decreto de 25 de junho de
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Elétricas de Goiás S.A. - CELG,
no Estado de Goiás. Publicado no
Ir.O, de 26 de junho de 1984 .... .
89.828 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Inclui o Centro Tecnológico
do Exército (CTEX), do Ministério
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o Decreto n? 86.212, de 15 de julho
de 1981, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 26 de junho
de1984
89.829 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa,
faixa
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de Eletricidade do Estado do Rio
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Rio de Janeiro. Publicado no D.a.
de 26 de junho de 1984 ... . . . . . . . .
89.830 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem do ramal de linha de transmissão da
Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Pauto. Publicado no D.a. de 26 de
junho de 1984
_. . . . . . . . . . .
89.831 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à ímplantacão da subestação Auxiliadora
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da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo. Publicado no D.a. de 26 de
junho de 1984
89.832 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da subestação de Cabo Frio
da Companhia de Eletricidade do
Estado do Rio de Janeiro CERJ, no Estado do Rio de J aneiro. Publicado no D.a. de 26 de junho de 1984 . _... .
89.833 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Reajusta os valores da Gratificação pela Representação de
Gabinete e os de Indenização de
Representação. Publicado no D.a.
de 27 de junho de 1984 ...
89.834 - Decreto de 25 de junho de
1984 - Reajusta os valores das
gratificações que menciona,e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 27 de junho de 1984 .. .. ...
89.835 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Concede à Siderurgia Brasileira S.A. -- SIDERBRÃS, autortzacão para proceder o aumento
do seu capital autorizado. bem como do capital social, e dá outras
providências. Publicado no D.o.
de 27 de junho de 1984 . .... ..... ..
89.836 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de o-s 30.000.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 27 de junho de 1984 ...
89.837 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre aos Ministérios Militares, o crédito suplementar no valor de Crê 605.200.864.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 27 de junho de 1984
89.838 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre à Presidência da República e ao Subanexo Encargos
Gerais da União, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
4.970.000.000,00, para reforço de
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dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
27 de junho de 1984
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89.839 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito. suplementar
novalor
de
Crê
1.000.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27
de junho de 1984
432
89.840 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral
e do Departamento do Pessoal, o
crédito suplementar no valor de
Crs 544.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
27 de junho de 1984
433
89.841 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 1.400.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 27 de junho de 1984 ... .... 434
89.842 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
5.360.337.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
27 de junho de 1984 ....
434
89.843 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Subanexo Encargos Financeiros da União o crédito
suplementar no valor de Crê
4.000.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
27 de junho de 1984
435
89.844 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
1.040.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.o. de
27 de junho de 1984
436
89.845 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios e Presidência da República, o crédito su-
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plementar no
valor de
Cr$
2.761.700.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
27 de junho de 1984
. ... .... ..
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89.846 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
8.438.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27
de junho de 1984

437

89.847 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério da Previdência e Assistência Social, em
favor da Central de Medicamentos,
o crédito suplementar no valor de
c-s 41.300.670.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 27 de junho de 1984 ... . . . . . . . . .
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89.848 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no
valor de Crê 13.100.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 27 de junho de 1984 .... ...

439

89.849 - Decreto de 26 de junho de
1984 - Abre aos Ministérios da
Previdência e Assistência Social,
da Saúde e do Trabalho, em favor
de diversas Unidades, o crédito suplementar no
valor de
Crê
59.049.998.000,00, para reforço de
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DECRETOS

DECRETO N? 89.502, DE 2 DE ABRIL DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linhas de transmissão da Companhia. Hidro
Elétrica do São Francisco Estado do Piauí.

CHE8F, no

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 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? 701.993/83,
.
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terras situadas na faixa de 40,00m (quarenta metros] de largura, tendo como eixo as linhas de
transmissão, em 230kV, a serem estabelecidas entre as subestações São
João do Piauí - Simplício Mendes e Simplício Mendes - Picos, nos
Municipios de São João do Piauí, Simplício Mendes e Picos, Estado
do Piauí, cujas Plantas de Situação n?s DLT-33/82 e DLT-39/82 foram
aprovadas 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? 701.993/83, e cujos projetos foram aprovados, respectivamente, nos Processos MME n?s 700.200/83 e 700.190/83.
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 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 Hidro Elétrica
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do São Francisco
CHE8F, 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 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, 2 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.503, DE 2 DE ABRIL DE 1984
Transforma cargo em comissão em função de confiança para composição da Categoria Direção Superior, do Gruoo-Direçéo e
Assessoramento Superiores da Tabela Permanente do Departamento de Polícia Federal, 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 nos artigos 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
no Decreto n:' 77.336, de 25 de março de 1976, no Decreto n? 83.844, de
14 de agosto de 1979, e o que consta do Processo n? 00600-003189/84-23,
DECRETA:
Art. I? Fica transformado um cargo em comissão em função de
confiança, na forma do Anexo deste decreto, para composição da categoria Direção Superior, código LT-DAS-101, do Grupo-Direção e As-
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sessoramento Superiores, código LT-DAS-100, da Tabela Permanente
do Departamento de Policia Federal.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO I

MJ -

DEPARTAMENTO DE PoLiCIA FEDERAL

TABELA PERMANENTE
FUNCÚES DE CON~IANCA

GRUPO-DIREÇÃO E

N? de cargos,
funções ou
encargos

1

Denommaçao

ASSESSORAM~NTO

Símbolo
ou valor
de gratificação

SUPERIORES (LT-DAS-lOOl

N? de cargos
ou

Denominação

ASSESSORIA GERAL DO

ASSESSORIA GERAL DO

PLANEJAMENTO
Chefe

PLANEJAMENTO

DAS-lOI .2

Código

funções

1

Chefe

LT-DAS-I01.2
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DECRETO N? 89.504, DE 2 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
1.300.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
'"

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art.igo 81, item IH, da Constituição Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o crédito suplementar de
Cr$ 1.300.000.000,00 (um bilhão trezentos 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 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 disposição em contrário.

Brasília, 2 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêee
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3-3-84.

bECRETO N? 89.505, DE 2 DE ABRIL DE 1984
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado Luto Oficial em todo o país, por três
dias, a partir de amanhã, 3 de abril, pelo falecimento, hoje ocorrido, do
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ex-Vice-Presidente da República,
Adalberto Pereira dos Santos.

General-de-Exército,

reformado,

Brasília, 2 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.506, DE 3 DE ABRIL DE 1984
Altera os Decretos nre 65.878, de 16 de
dezembro de 1969, 69.309, de 5 de outubro
de 1971, e 70.474, de 4 de maio de 1972, 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 23, parágrafo único, da Lei n" 4.069, de 11 de junho de
1962, e em cumprimento a acórdão do Tribunal Federal de Recursos,
transitado em julgado, proferido na Apelação Civil n:' 59.705-RJ, e o
que consta do Processo n? 230071.000011/83-7,
DECRETA:
Art. I? Ficam alterados os Decretos n.'s 65.878, de 16 de dezembro de 1969, e 69.309, de 5 de outubro de 1971, a fim de excluir do antigo
Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Agricultura, o
cargo de Professor de Cursos Isolados, EC-512.15, ocupado por Fernando Vaca Gonzales, e considerá-lo enquadrado no cargo de Professor
Adjunto, EC-502.22, do antigo Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a partir de 16 de dezembro de 1969.
Art. 2? O artigo I? do Decreto n? 70.474, de 4 de maio de 1972,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica redistribuído, com o respectivo ocupante,
para o Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal de
Juiz de Fora, um cargo de Professor Adjunto, EC-502.22, ocupado por Fernando Vaca Gonzales, integrante de idêntico Quadro
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro."

Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.507, DE 3 DE ABRIL DE 1984
Aumenta o interstício no posto de Major do Quadro de Engenheiros Militares do
Exército, para as promoções de 30 de abril e
30 de agosto de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e de conformidade com os
artigos 13 e 14 do Decreto n ? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, alterado
pelo Decreto n? 85.816, de 17 de março de 1981,
DECRETA:
Art. I? É fixado em 64 (sessenta e quatro) meses o interstício no
posto de Major do Quadro de Engenheiros Militares do Exêrcito para
as promoções de 30 de abril e 30 de agosto de 1984.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 3 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 89.508, DE 3 DE ABRIL DE 1984
Outorga concessão à. IT A - Negócios e
Participações Ltda .. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Iteitube, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 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? 2.365/83 (Edital
n? 07/83),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à ITA ~ Negócios e Participações Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itaituba, Estado do Pará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com os preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDOI
H. C. Mattos
DECRETO

N~

89.509, DE 3 DE ABRIL DE 1984
Regulamenta, para a Aeronáutica, a
Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, que
dispõe sobre as promoções dos Oficiais da
Ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e de acordo com o artigo
44 da Lei n~ 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DECRETA:
CAPÍTULO I

Generalidades
Art. I? E ste Regulamento de Promoções de Oficiais da Ativa da
Aeronáutica (REPROA) tem por finalidade fixar as normas e processos
para aplicação, na Aeronáutica, da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de
1972, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças
Armadas.
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§ I? As normas e processos referidos neste artigo visam a assegurar aos Oficiais da Ativa da Aeronáutica - Militares de Carreira - o
acesso, na hierarquia militar, mediante promoções de forma seletiva,
gradual e sucessiva.
§ 2? Além do estabelecido na Seção V, do Capitulo IH, aplicam-se
aos Aspirantes-a-Oficial outras disposições deste Regulamento, no que
couber.
Art. 2? As promoções, nos diferentes Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, são realizadas no interesse da Aeronáutica e com objetivo de atender:
I - às necessidades de pessoal para a organização mil itar, com base nos efetivos fixados em Lei;
11 - ao justo aproveitamento dos valores profissionais
para o desempenho das diferentes funções, principalmente as de
Comando, Chefia ou Direção;
IH - à necessidade de adequar o acesso, de forma regular,
gradual e sucessiva aos postos da hierarquia militar.

CAPÍTULO H

Dos Critérios de Promoção
Art. 3~

As promoções são efetuadas:
I .i: para as vagas de Oficiais Subalternos e Intermediários, pelo critério ·de antiguidade;
11 - para as vagas de Oficíais-Super iores, pelos critérios
de antiguidade e merecimento, de acordo \com a seguinte proporcionalidade:
a) as de Major - uma por antiguidade e uma por merecimento;
b) as de Tenente-Coronel - uma por antiguidade e duas
por merecimento; e
c) as de Coronel - uma por antiguidade e três por merecimento.
III - para as vagas de Oficiais-Generais - pelo critério de
escolha.
§ 1 ~ As promoções para o preenchimento de vaga, nos Quadros
em que o último posto for de Oficial-Superior, serão efetuadas, para esse posto, exclusivamente pelo critério de merecimento.
§ 2~ Quando o Oficial concorrer à promoção por ambos os critérios - antiguidade e merecimento, o preenchimento da vaga de antiguidade será feito pelo critério de merecimento, sem prejuízo do cômputo
das futuras quotas de merecimento.
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CAPÍTULO III

Das Condições Básicas
Seção I
Requisitos Essenciais
Art. 4? Condição de acesso é o requisito essencial que compreende interstício, aptidão física e condições peculiares a cada posto, dos
diferentes Quadros, para promoção ao posto superior.
§ I? Interstício é o período mínimo de serviço, em cada posto, necessarro para que o Oficial adquira os conhecimentos e a experiência
desejáveis para o desempenho das funções dos cargos militares do posto superior.
§ 2? Aptidão física é a expressão do estado de sanidade física e
mental que habilita o Oficial ao exercício das atividades funcionais dos
cargos militares do posto, Quadro e categoria a que pertence.
§ 3? Condições peculiares são exigências específicas para determinado posto e Quadro, estabelecidas com o objetivo de assegurar os conhecimentos e a experiência desejáveis para o exercício das atividades
funcionais dos cargos militares do posto superior.

Art. 5? Conceito profissional é o requisito essencial que resulta
da avaliação, pela Comissão de Promoções de Oficiais, das qualidades
profissionais do Oficial, reveladas ao longo de sua vida militar, à vista
das informações regulamentares constantes dos seus assentamentos.
Parágrafo único. O conceito profissional deve abranger entre outros, os aspectos de: cultura geral e profissional, a eficiência revelada
no desempenho de cargos e comissões, a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados, capacidade de liderença, iniciativa,
presteza de decisão, os resultados dos cursos regulamentares realizados, dedicação profissional, o realce entre seus pares e do cumprimento
das obrigações e deveres militares constantes do Estatuto dos Militares.
Art. 6? Conceito moral é o requisito essencial que resulta da avaliação, pela Comissão de Promoções de Oficiais, das qualidades morais
do Oficial, reveladas ao longo de sua vida militar, à vista das informações regulamentares constantes dos seus assentamentos.
Parágrafo único. O conceito moral deve abranger, entre outros, os
aspectos de caráter e conduta, e as obrigações e os deveres militares
constantes do Estatuto dos Militares.

Arras
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Seção II
Do Interstício
Art. 7? O interstício em cada posto será contado a partir da data
do ato da promoção ou nomeação, ou da data que nele constar, ressalvados os casos de desconto de tempo não computável previstos no Estatuto dos Militares.
Art. 8? Os interstícios, para promoção, nos diferentes Quadros e
postos, para os Oficiais formados ou nomeados até o ano de 1983, inclusive, são os seguintes:
I - a 2? Tenente - no mínimo 6 (seis) meses como
Aspirante-a -Oficial;
II - a 1~ Tenente - 2 (dois) anos como 2~ Tenente;
III - a Capitão - 3 (três) anos no posto de E Tenente.
Para os Quadros cujo posto inicial é o de 1? Tenente o mínimo
de 5 (cinco) anos nesse posto;
IV
a Major - 4 (quatro) anos como Capitão;
V
a Tenente-Coronel - 3 (três) anos como Major;
VI
a Coronel - 3 (três) anos como Tenente-Coronel;
VII
a Brigadeiro - 3 (três) anos como Coronel;
VIII
a Major-Brigadeiro - 2 (dois) anos como Brigadeiro; e
IX - a Tenente-Brigadeiro - 2 (dois) anos como MajorBrigadeiro.
Art. 9? Os interstícios, para promoção, nos diferentes Quadros e
postos, para os Oficiais formados ou nomeados a partir de 1984, inclusive, são os seguintes:
I - Quadro de Oficiais Aviadores:
1. a Segundo-Tenente - 6 (seis) meses como Aspirante-aOficial;
2. a Primeiro-Tenente - 2 (dois) anos como SegundoTenente;
3. a Capitão - 5 (cinco) anos como Primeiro-Tenente;
4. a Major - 6 (seis) anos como Capitão;
5. a Tenente-Coronel - 5 (cinco) anos como Major;
6. a Coronel - 5 (cinco) anos como Tenente-Coronel;
7. a Brigadeiro - 3 (três) anos como Coronel;
8. a Major-Brigadeiro - 2 (dois) anos como Brigadeiro; e
9. a Tenente-Brigadeiro - 2 (dois) anos como MajorBrigadeiro.
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II - Quadro de Oficiais Engenheiros:
a Capitão - 7 (sete) anos. como Primeiro-Tenente;
a Major - 6 (seis) anos como Capitão;
a Tenente-Coronel - 5 (cinco) anos como Major;
a Coronel - 5 (cinco) anos como Tenente-Coronel;
a Brigadeiro -' 3 (três) anos como Coronel; e
a Major-Brigadeiro - 2 (dois) anos como Brigadeiro.

1.
2.'
3.
4.
5.
6.

III
1. a
Oficial;
2. a
Tenente;
3. a
4. a
5. a
6. a
7. a
8. a
IV
1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a

Primeiro-Tenente -

2 (dois) anos como Segundo-

Capitão - 5 (cinco) anos como Primeiro-Tenente;
Major - 6 (seis) anos como Capitão;
Tenente-Coronel - 5 (cinco) anos como Major;
Coronel - 5 (cinco) anos como Tenente-Coronel;
Brigadeiro - 3 (três) anos como Coronel; e
Major-Brigadeiro - 2 (dois) anos como Brigadeiro.

- Quadro de Oficiais Médicos:
Capitão - 7 (sete) anos como Primeiro-Tenente;
Major _ 6 (seis) anos como Capitão;
Tenente-Coronel - 5 (cinco) anos como Major;
Coronel - 5 (cinco) anos como Tenente-Coronel;
Brigadeiro - 3 (três) anos como Coronel; e
Major-Br-igadeiro - 2 (dois) anos como Brigadeiro.

V
a
a
a
a

- Quadro de Oficiais Farmacêuticos:
Capitão - 7 (sete) anos como Primeiro-Tenente;
Major - 6 (seis) anos como Capitão;
Tenente-Coronel - 5 (cinco) anos como Major; e
Coronel - 5 (cinco) anos como Tenente-Coronel.

VI
a
a
a
a

- Quadro de Oficiais Dentistas:
Capitão - 7 (sete) anos como Primeiro-Tenente;
Major - 6 (seis) anos como Capitão;
Tenente-CoroneI- 5 (cinco) anos como Major; e
Coronel - 5 (Cinco) anos como Tenente-Coronel.

1.
2.
3.
4.,
1.
2.
3.
4.

- Quadro de Oficiais Intendentes:
Segundo-Tenente - 6 (seis) meses como Aspirante-a-
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VII
a
Oficial;
2. a
Tenente;
3. a
4. a
5. a
6. a
1.
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- Quadro de Oficiais da Infantaria da Aeronáutica:
Segundo-Tenente - 6 (seis) meses como Aspirante-a-

Primeiro-Tenente -

2 (dois) anos como Segundo-

Capitão - 5 (cinco) anos como Primeiro-Tenente;
Major - 6 (seis] anos como Capitão;
Tenente-Coronel - 5 (cinco) anos como Major; e
Coronel - 5 (cinco] anos como Tenente-Coronel.

VIII '-- Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
1. a Primeiro-Tenente - 2 (dois) anos como SegundoTenente; e
2. a Capitão - 5 (cinco) anos como Primeiro-Tenente.

Seção lU
Da Aptidão Ffsica
Art. 10. A aptidão fisica é verificada mediante Inspeção de Saúde, realizada por Junta Especial de Saúde, quando se tratar de pessoal
funcionalmente obrigado ao vôo e por Junta Regular de Saúde, nos demais casos.
§ I? As Inspeções de Saúde obedecem às normas e condições estabelecidas nas Instruções Reguladoras específicas.
§ 2? A incapacidade física temporária, verificada por Juntas de
Saúde, não impede o ingresso em Quadro de Acesso e a promoção de
Oficial ao posto imediato.

Art. 11. A aptidão física do Oficial, para efeito de integrar Quadro de Acesso e Lista de Escolha, é comprovada através mensagem radiotelegráfica, correspondente à Inspeção de Saúde realizada por JES
ou JRS, encaminhada à Secretaria da CPO.
§ I? O Presidente da Junta em que houver sido realizada a Inspeção de Saúde é o responsável pela expedição da mensagem radiotelegráfica, à Secretaria da CPO, na mesma data do julgamento da aptidão
física do Oficial.
§ 2? O Oficial em serviço no exterior será dispensado das exigências deste artigo, desde que tenha sido julgado APTO em Inspeção de
Saúde realizada dentro dos 90 (noventa] dias que antecederam à data
de apresentação de embarque para o exterior.

14.
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Seção IV
Das Condições Peculiares
Quadro de Oficiais Aviadores
Art. 12. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais Aviadores:
I - ao posto de Segundo-Tenente:
- ter realizado ou estar realizando estágio em Organização
Militar da Aeronáutica, cumprindo Programa de Instrução.

11 - ao posto de Primeiro-Tenente:
1. um total de horas de vôo equivalente às previstas nos
Planos de Provas Aéreas, estabelecidos para as Unidades em
que serve ou serviu e aos quais esteve sujeito no posto; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos corno Segundo-Tenente.
III - ao posto de Capitão:
1. um total de horas de vôo equivalente às previstas nos
Planos de Provas Aéreas, estabelecidos para as Unidades em
que serve ou serviu e aos quais esteve sujeito no posto; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo cons iderado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como
Primeiro-Tenente.
IV - ao posto de Major:
1. possuir Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;
2. um total de horas de vôo equivalente às previstas nos
Planos de Provas Aéreas, estabelecidos para as Unidades em
que serve ou serviu e aos quais esteve sujeito no posto; e
3. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo ccnsiderado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
V - ao posto de Tenente-Coronel:
1. um total de horas de vôo equivalente às previstas nos
Planos de Provas Aéreas, estabelecidos para as Unidades em
que serve ou serviu e aos quais esteve sujeito no posto; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro' em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
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VI - ao posto de Coronel:
possuir o Curso de Estado-Maior ou o Curso de EstadoMaior/Curso Superior de Comando, todos da ECEMAR.
2. um total de horas de vôo equivalente às previstas nos
Planos de Provas Aéreas, estabelecidos para as Unidades em
que serve ou serviu e aos quais esteve sujeito no posto.
1.

VII - ao posto de Brigadeiro:
1. possuir o Curso Superior de Comando ou o Curso de
Política e Estratégia Aeroespaciais, ambos da ECEMAR.
2. um total de horas de vôo equivalente às previstas nos
Planos de Provas Aéreas, estabelecidos para as Unidades em
que serve ou serviu e aos quais esteve sujeito no posto.
§ I? Para efeito de promoção, as exigências de horas de vôo e Plano de Provas Aéreas estabelecidos neste artigo serão dispensados para
o ano de posto em que o Oficial permanecer seis meses ou mais em uma
das seguintes situações:

I

em missão do Ministério da Aeronáutica, no exte-

rior;
II
matriculado em curso ou estágio relacionado com a
respectiva atividade funcional, como aluno ou estagiário;
1I1 ~ incapacitado em decorrência de acidente em serviço
ou de moléstia adquirida em serviço;
IV - incapacitado temporariamente para o vôo, em conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia adquirida em serviço;
V - agregado, por motivo de exercício de cargo considerado de natureza militar na forma da legislação atinente; e
VI - em gozo de licença especial.
Para fins de cômputo de horas de vôo e Plano de Provas Aé·
reas, será considerado como um ano de posto o período superior a 6
(seis) meses e referido à data da promoção.
§ 2?

Art. 13. Serão exigidos do Oficial Aviador, incluído na Categoria
de Extranumerário, os requisitos essenciais estabelecidos na Lei de
Promoções e neste Regulamento, com a exclusão das condições peculiares relativas à atividade aérea.
Quadro dos Oficiais Engenheiros
Art. 14. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais Engenheiros:

16"---
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I - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Primeiro-Tenente.
II - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Qua·
dro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão,
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
IV - ao posto de Coronel:
- possuir o Curso de Direção de Serviços ou o Curso de
E stado-Maior/Curso
Superior
de
Comando,
todos da
ECEMAR.
V - ao posto de Brigadeiro:
- possuir o Curso de Direção de Serviços ou o Curso de
Politica e Estratégia Aeroespaciais, ambos da ECEMAR.
Quadro de Oficiais Intendentes
Art. 15. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais Intendentes:
I - ao posto de Segundo-Tenente:
- ter realizado ou estar realizando estágio em Organização
Militar da Aeronáutica, cumprindo Programa de Instrução.
II - ao posto de Primeiro-Tenente:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Segundo-Tenente.
III - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como
Primeiro-Tenente.
IV - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais: e
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2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
V - ao posto de Tenente-Coronel:
;- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
VI - ao posto de Coronel:
- possuir o Curso de Direção de Serviços ou o Curso
de Estado-Maior/Curso Superior de Comando, todos da
ECEMAR.
VII - ao posto de Brigadeiro:
- possuir Curso de Direção de Serviços ou o Curso de
Política e Estratégia Aeroespaciais, ambos da ECEMAR.

Quadro de Oficiais Médicos
Art. 16. São condições peculíares de acesso, no Quadro de Oficiais Médicos:
I - ao posto de Capitão:
exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Milítar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Primeiro-Tenente.
II - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza milítar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo consíderado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
IV - ao posto de Coronel:
- possuir o Curso de Direção de Serviços ou Curso de
Estado-Maior/Curso
Superior de
Comando,
todos da
ECEMAR.
V - ao posto de Brigadeiro:
- possuir o Curso de Direção de Serviços ou o Curso de
Política e Estratégia Aeroespaciais, ambos da ECEMAR.
-
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Quadro de Oficiais Farmacêuticos
Art. 17. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais Farmacêuticos:
I - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Primeiro-Tenente.
II - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização ·Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
IV - ao posto de Coronel:
- possuir o Curso de Estado-Maior/Curso Superior de Comando, ambos da ECEMAR.

Quadro de Oficiais Dentistas
Art. 18.
Dentistas:

São condições peculiares de acesso no Quadro de Oficiais

I - ao posto de Capitão:
exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Primeiro-Tenente.
II - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
IV - ao posto de Coronel:
- possuir o curso de Estado-Maior/Curso Superior de Comando, ambos da ECEMAR.

-
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Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica
Art. 19. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica:
I - ao posto de Segundo-Tenente:
- ter realizado ou estar realizando estágio em Organização
Militar da Aeronáutica, cumprindo Programa de Instrução.
II - ao posto de Primeiro-Tenente:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização' Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Segundo-Tenente.
III - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Qua ~
dro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo consíderado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como
Pr-imeiro-Tenente.
IV - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Qua2.
dro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois} anos como Capitão.
V - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
VI - ao posto de Coronel:
- possuir o Curso de Estado-Maior/Curso Superior de Comando, ambos da ECEMAR.

Quadro de Oficiais Especialistas em Avião, em Armamento,
em Comunicações, em Fotografia, em Meteorologia e
em Controle de Tráfego Aéreo
ltodos em extinção)
Art. 20. São condições peculiares de acesso, nos Quadro.s de Oficiais Especialistas em Avião, em Armamento, em Comunicações, em
Fotografia, em Meteorologia, e em Controle de Tráfego Aéreo:
I - ao posto de Primeiro-Tenente:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Qua1
dro, em Organização Militar da Aeronáutica, durante 2 (dois)
anos como Segundo-To-v-ite.
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II - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como
Primeiro-Tenente.
III - ao posto de Major:
1. possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
2. exercício -de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
IV - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.
Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico
(em extinção)
Art. 21. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico:
I - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como
Pr-imeiro-Tenente.
II - ao posto de Major:
1. possuír o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
2. exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão.
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro' em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Major.

Quadro de Oficiais de Administração
(em extinção)
Art. 22. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais de Administração, ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da Aeronáutica, ou de cargo cons i-
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derado de natureza
Prfmeirc-T'enente.

militar,

durante

2 (dois)

anos como

Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica

Art. 23. São condições peculiares de acesso, no Quadro de Oficiais E specialistas da Aeronáutica:
I - ao posto de Primeiro-Tenente:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Qua·
dro, em Organização .Militar da Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza: militar, durante 2 (dois) anos como
Segundo-Tenente.
I! - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro, em Organização Militar da' Aeronáutica, ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como
Primeiro-Tenente.
Seção

V

Condições de Acesso do Aspirante-a-Oficial
Art. 24.

São condições de acesso do Aspirante-a-Oficial:

I
intersticio de 6 (seis) meses;
I!
aptidão fisica comprovada em Inspeção de Saúde; e
IH
ter realizado ou estar realizando estágio em Organização Militar da Aeronáutica, cumprindo Programa de Instrução.
Art. 25. A inclusão do Aspirante-a-Oficial em Quadro de Acesso
se processará mediante seleção pela CPO, com base na avaliação dos
requisitos essenciais previstos na Seção I, deste Capítulo.
§ 1 ~ Os conceitos profissional e moral respectivos são obtidos das
Fichas de Conceito, das informações complementares estabelecidas e
do desempenho do Aspirante-a-Oficial no estágio correspondente e no
exercício das atribuições que lhe competirem.
§ 2~ Cabe ao Comandante da Organização de estágio emitir, como
fixado pela CPO, os conceitos e informações a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 3? O estágio exigido do Aspirante-a-Oficial terá a duração mínima de 6 (seis) meses, competindo ao Ministro da Aeronáutica, por proposta do Estado-Maior, fixar a sua localização e seus Programas de
Instrução.
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§4? Ao Aspirante-a-Oficial que vier a concluir o estágio estabelecido após a turma estagiária a que pertence não se deferirá promoção
com ressarcimento de preterição, exceto quando:
a) o atraso na conclusão do estágio ocorrer por motivo de

incapacidade física temporária;
b) houver modificação de estágio, por determinação da Administração; e
c) estiver incurso em qualquer das situações previstas no
artigo 18 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972 (LPOAFA).
Art. 26. O Aspirante-a-Oficial não poderá constar de qualquer
Quadro de Acesso, quando:
I - deixar de satisfazer às condições estabelecidas no artigo 24 deste Regulamento;
II - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo da Comissão de Promoções de Oficiais,
por ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos estabelecidos nos artigos 5? e 6? deste Regulamento;
IH - estiver incurso em qualquer das situações previstas no art. 35 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972 (LPOAFAI.
§ 1? O Aspirante-a-Oficial que incidir no item II deste artigo será
submetido a Conselho de Disciplina, por proposta da Comissão de Promoções de Oficiais, aprovada pelo Ministro da Aeronáutica.
§ 2? Julgado culpado em Conselho de Disciplina, o Ministro da
Aeronáutica, em sua decisão, quando for o caso, poderá considerar o
Aspirante-a-Oficial não habilitado para o acesso em caráter definitivo e
aplicará os dispositivos da legislação em vigor.
§ 3? Será excluído de Quadro de Acesso o Aspirante-a-Oficial que
incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo ou em uma
das seguintes:
ai for nele incluido indevidamente;
bl for promovido;
c) tiver falecido; e
d) passar à inatividade.

Seção VI
Dos Conceitos Profissional e Moral
Art. 27. A avaliação dos conceitos profissional e moral, registrados durante a vida militar do Oficial, possibilita à Comissão de Promo-
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ções de Oficiais realizar a seleção dos Oficiais para inclusão em Quadro
de Acesso por antiguidade, merecimento e escolha, este último ao posto
de Brigadeiro.
Art. 28. Os conceitos profissional e moral resultam da análise das
Fichas de Conceito do Oficial, cujos modelos serão objeto de ato ministerial específico, e de outras informações, a critério da CPO.
Parágrafo único. As autoridades que tiverem conhecimento de
atos graves que possam influir, contrária e decisivamente, na inclusão
ou permanência de Oficial em qualquer dos Quadros de Acesso deverão, por escrito e via hierárquica, levá-los ao conhecimento da CPO.
Art. 29. A Comissão de. Promoções de Oficiais poderá solicitar,
em qualquer época, a Oficial considerado habilitado a emiti-los, conceíto e informações sobre Oficial ou Asp irante-a-Oficial, com vista à inclusão em Quadro de Acesso.
Art. 30. As normas para elaboração, preenchimento, encaminhamento e utilização das Fichas de Conceito serão estabelecidas pelo Presidente da Comissão de Promoções de Oficiais.
CAPÍTULO IV

Do Processamento das Promoções
Seção I
Da Promoção por Antiguidade
Art. 31. A promoção por antiguidade é feita com base no Quadro
de Acesso por Antiguidade, organizado de conformidade com o previsto
no presente Regulamento e obedecerá a ordem de precedência hierárquica dentro do referido Quadro de Acesso.

Seção II
Da Promoção por Merecimento
Art. 32. A promoção por merecimento é feita com base no Quadro
de Acesso por Merecimento, organizado de conformidade com o estabelecido no presente Regulamento, e obedecerá a ordem de precedência
hierárquica dentro do referido Quadro de Acesso.
Art. 33. Quando houver vagas a serem preenchidas por merecimento e antiguidade, sim ul taneamente, as promoções correspondentes
serão feitas na seguinte seqüência:
I - por Merecimento - tendo por base o Quadro de Acesso por Merecimento, de conformidade com o artigo anterior; e
II - por Antiguidade - tendo por base o Quadro de Acesso por Antiguidade, em número igual ao de vagas a serem
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preenchidas por esse critério, excluídos os Oficiais já considerados para promoção por merecimento.
Parágrafo único. A promoção será feita por merecimento em vaga
de antiguidade. desde que o Oficial cogitado concorra à promoção por
ambos os critérios, de conformidade com o disposto no § 2? do artigo 3?
deste Regulamento.

Seção IJI
Da Promoção Post Mortem
Art. 34. Será promovido post mortem o Oficial que, ao falecer, se
enquadre nas situações previstas no artigo 30 da Lei n? 5.821, de 10 de
novembro de 1972 - (LPOAFA).
Parágrafo' único. A data de promoção a ser efetivada na forma
deste artigo retroagir á à data de seu falecimento.

Seção IV
Da Promoção em Ressarcimento de Preterição
Art. 35. O reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição poderá ser feito ex oiiicio, ou mediante recurso interposto.
Art. 36. À Comissão de Promoções de Oficiais cabe o inicio do
processo para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição ex oiticio, ou a sua informação quando resultar de recurso interposto.
Art. 37. A antiguidade do Oficial ou Aspirante-a-Oficial, promovido em ressarcimento de preterição, será contada da data estabelecida
no ato da promoção.
Art. 38. A promoção em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo o
Oficial ou Aspirante-a-Oficial o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.
Parágrafo único. N a aplicação do disposto no presente artigo, o
Oficial mais moderno do posto e Quadro correspondente passará à situação de excedente, se for o caso.

Seção V
Dos Órgãos de Processamento das Promoções
Art. 39.

São Órgãos de Processamento das Promoções:
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IX ~ organizar, até 31 (trinta e um) de janeiro de cada
ano, as listas dos Oficiais destinados a integrar a quota compulsória;
X - solicitar, em qualquer época, diretamente às Organizações e aos Oficiais 08 esclarecimentos julgados necessários
para exercer suas atribuições;
XI - remeter ao Ministro da Aeronáutica a matéria destinada à aprovação e divulgação; e
XII - emitir parecer sobre a habilitação dos Oficiais para
realizarem os Cursos da ECEMAR e o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, da EAOAR.
Art. 42. O Presidente da Comissão de Promoções de Oficiais tem
ação disciplinar sobre as diversas autoridades de cujo trabalho dependa o funcionamento da referida Comissão.
Art. 43. A Comissão de Promoções de Oficiais vincula-se ao
Estado-Maior da Aeronáutica sendo por ele apoiada.
Seção VII
Da Constituição
Art. 44. A CPO é constituída de Membros N atos e Efetivos, todos
Oficiais-Generais do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e disporá de uma Secretaria.
§ I? São Membros Natos o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, o Comandante do Comando-Geral do Pessoal, o Chefe do Centro de
Informações da Aeronáutica e o Chefe da Secretaria da CPO.
§ 2? Os Membros Efetivos são 11 (onze) Oficiais-Generais do Quadro de Oficiais Aviadores, todos nomeados pelo Presidente da República, por proposta do Ministro da Aeronáutica, pelo prazo de 01 (um)
ano, podendo ser reconduzidos por igual período, não devendo ultrapassar 2 (dois) anos consecutivos.
§ 3? O Diretor de Engenharia, o Diretor de Intendência e o Diretor de Saúde integrarão a Comissão de Promoções de Oficiais nas reuniões em que forem tratados assuntos relativos aos Quadros a que pertencem, com direito a voto e, em seus impedimentos, serão substítuidos pelo Oficial-General do respectivo Quadro que lhes seguir na escala hierárquica.
§ 4? São considerados em condições de integrar a CPO os
Ofíc iais-Generais que estejam no exercício de cargo ou comissão no Ministério da Aeronáutica.
Art. 45. O Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica é o Presidente
da Comissão de Promoções de Oficiais.
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Parágrafo único. N o impedimento do Chefe do E stado-Maior da
Aeronáutica, as reuniões da CPO serão presididas pelo Membro Efetivo ou Nato de maior precedência hierárquica.
Art. 46. O Chefe da Secretaria da CPO é Oficial-General do Quadro de Oficiais Aviadores, da ativa, do posto de Brigadeiro, não podendo acumular outro cargo.
Seção VIII

Do Funcionamento
Art. 47. Para a realização de suas atribuições a Comissão de Promoções de Oficiais se reunirá com a freqüência necessária, em local,
dia e hora previamente determinados por seu Presidente.
§ I? Os trabalhos da Comissão de Promoções de Oficiais e os de
sua Secretaria são, em princípio, de natureza sigilosa.
§ 2? Nas reuniões de que trata este artigo é indispensável a presença de 9 (nove) Membros Efetivos e/ou Natos.
§ 3? As decisões da CPO serão sempre adotadas por maioria de
votos, sendo o do Presidente proferido em último lugar.
§ 4? Nos casos em que ocorrer igualdade na votação prevalecerá o
voto do Presidente.
CAPÍTULO V

Quadros de Acesso e Listas de Escolha
Seção I
Validade e Aprovação
Art. 48. Os Quadros de Acesso por Antiguidade, por Merecimento
e por Escolha serão organizados e se necessário reformulados, para cada data de promoções, na forma estabelecida neste Regulamento.
Art. 49. Os Quadros de Acesso, após aprovação do Ministro da
Aeronáutica, serão publicados em Boletim Confidencial das OM do Ministério da Aeronáutica.
§ I? A Secretaria da CPO providenciará a remessa dos Quadros
de Acesso às Organizações Militares do Ministério da Aeronáutica,
imediatamente após a publicação dos mesmos pelo Estado- Maior da
Aeronáutica.
§ 2? A divulgação dos Quadros de Acesso é da responsabilidade
dos Comandantes, Chefes e Diretores dessas Organizações e deverá ser
feita na íntegra, deles devendo ter conhecimento todos os Oficiais integrantes das Faixas de Cogitação respectivas.
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Seção II
Limites Quantitativos
Art. 50. Faixa de Cogitação é a relação de Oficiais que satisfaçam
as condições de acesso, compreendidos nos limites quantitativos estabelecidos neste Regulamento, para cada posto e Quadro, dispostos em
ordem de precedência hierárquica, relacionados para estudos destinados à inclusão nos Quadros de Acesso por Antiguidade, por Merecimento e por Escolha.
Art. 51. As Faixas de Cogitação para composição de Quadros de
Acesso por Antiguidade e por Merecimento terão 08 seguintes limites:
I - para posto com efetivo de até 10 (dez] Oficiais poderá
ser constituída com todos os Oficiais desse posto;
II - para posto com efetivo de 11 (onze) até 50 (cinqüenta) Oficiais será constituída de, no mínimo, 10 (dez) Oficiais e,
no máximo, 70% (setenta por cento) do efetivo desse posto,
desprezando-se as frações porventura existentes; e
III - para posto com efetivo acima de 50 (cinqüenta) Oficiais será constituída de, no máximo, 40 (quarenta) Oficiais do
efetivo desse posto.
Art. 52. As Faixas de Cogitação para composição de Quadros de
Acesso por Escolha ao posto de Brigadeiro terão os seguintes limites:
I - para efetivo de até 20 (vinte) Coronéis serão constituídas de, no máximo, 16 (dezesseis) Oficiais do efetivo desse
posto;

II - para efetivo de 21 (vinte e um) até 50 (cinqüenta) Coronéis serão constituídas de, no máximo, 20 (vinte) Oficiais do
efetivo desse posto; e
III - para efetivo acima de 50 (cinqüenta) Coronéis serão
constituídas de, no máximo, 36 (trinta e seis) Oficiais do efetivo
desse posto.
Art. 53. As Faixas de Cogitação para composição de Quadros de
Acesso por Escolha aos postos de Major-Brigadeiro e TenenteBrigadeiro serão constituídas, respectivamente, por todos os Brigadeiros e Majores-Brigadeiros possuidores das condições de acesso e que
possam constar de QAE, de acordo com o estabelecido neste Regulamento.
Art. 54. Os Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento terão os seguintes limites:
I - para Faixa de Cogitação de até 10 Idez) Oficiais, to.
dos os Oficiais incluídos na Faixa de Cogitação respectiva; e
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II - para Faixa de Cogitação de mais de 10 (dez) até 50
(cinqüenta) Oficiais, no minimo 10 (dez) e, no máximo, 70% (setenta por cento) do número de Oficiais incluídos na Faixa de
Cogitação respectiva, desprezando-se as frações porventura
existentes.
§ I? Quando o Quadro de Acesso por Antiguidade ou o Quadro de
Acesso por Merecimento for igualou menor que o número de vagas de
antiguidade ou merecimento existentes, o mesmo deverá ser aumentado
para o número de vagas acrescido de 10% (dez por cento), desprezandose as frações porventura existentes.
§ 2? No caso do parágrafo anterior, se a Faixa de Cogitação não
for suficiente para atender o número de Oficiais necessários à composição dos Quadros de Acesso, a mesma deverá ser aumentada para o número de vagas, acrescida de 30% (trinta por cento), desprezando-se as
frações porventura existentes.
Art. 55. Quando o último posto de um Quadro for de OficialSuperior, para promoção a este posto somente será organizado QAM,
com base na Faixa de Cogitação correspondente.

Art. 56. Os Quadros de Acesso por Escolha ao posto de Brigadeiro serão constituídos pelos Coronéis selecionados pela CPO dentre os
integrantes das Faixas de Cogitação respectivas, colocados em ordem
de precedência hierárquica.
Art. 57. Os Quadros de Acesso por Escolha aos postos de MajorBrigadeiro e Tenente-Brigadeiro serão constituídos, respectivamente,
por todos os Brigadeiros e Majores-Brigadeiros que satisfaçam as condições de acesso, colocados em ordem de precedência hierárquica.

Seção IH
Organização
Art. 58. A organização dos Quadros de Acesso por Escolha e das
Listas de Escolha obedecerá ao seguinte:
I - para promoção ao posto de Brigadeiro:
a) primeira fase - a Comissão de Promoções de Oficiais,
de conformidade com a relação de Oficiais-Superiores do último
posto, que satisfaçam aos requisitos estabelecidos no artigo 15
da Lei n? 5.821/72 e neste Regulamento e estejam dentro dos limites fixados para a Faixa de Cogitação correspondente, elaborará os QAE na forma estabelecida no artigo 56 deste Regulamento;
b) segunda fase - O Alto-Comando elaborará a Lista de
Escolha, selecionando do QAE 5 (cinco) Coronéis para a pr i-
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meira vaga e mais 2 (dois) para cada vaga subseqüente, na forma do artigo 59 deste Regulamento;

II - para promoção ao posto de Major-Brigadeiro:
a) primeira fase - a Comissão de Promoções de Oficiais relacionará todos os Brigadeiros que satisfaçam às condições estabelecidas na letra a do artigo 15 da Lei n? 5.821172 e organizará, por ordem de antigüidade, os QAE a serem submetidos ao
Alto-Comando da Aeronáutica; e
bl segunda fase - o Alto-Comando elaborará a Lista de
Escolha, selecionando do QAE, 3 (três) Brigadeiros para a primeira vaga e mais 2 (dois) para cada vaga subseqüente, na forma do artigo 59 deste Regulamento;
III - para promoção ao posto de Tenente-Brigadeiro;
a) primeira fase - a Comissão de Promoções de Oficiais relacionará todos os Majores-Brigadeiros que satisfaçam às condições estabelecidas na letra a do artigo 15 da Lei n? 5.821172 e organizará, por ordem de antigüidade, os QAE a serem submetidos ao Alto-Comando da Aeronáutica; e
b) segunda fase - o Alto-Comando elaborará a Lista de
Escolha selecionando do QAE, 3 (três) Majores-Brigadeiros para a primeira vaga e mais 2 (dois) para cada vaga subseqüente,
na forma do artigo 59 deste Regulamento.
Parágrafo único. As Listas de Escolhas, a serem apresentadas ao
Presidente da República, serão organizadas na ordem decrescente dos
votos obtidos por seus componentes na votação realizada pelo Alto-Comando.
Art. 59. O Alto-Comando, quando da elaboração das Listas de
Escolha, de conformidade com o que estabelece a alinea b do § 3? do artigo 34 da Lei n? 5.821/72, deverá considerar um número de Oficiais
constantes do QAE, em função das vagas existentes, da maneira que se
segue:
I - para a primeira vaga, para promoção ao posto de
Brigadeiro, os 13 (treze) Coronéis selecionados do QAE correspondente, e relacionados por ordem de precedência hierárquica;
11 - para a primeira vaga, para promoção aos postos de
Tenente-Brigadeiro e Major-Brigadeiro, os 10 (dez) MajoresBrigadeiros e Brigadeiros, respectivamente, na ordem de colocação no QAE correspondente; e
III - para cada vaga subseqüente, mais 2 (dois) Oficiais,
conforme o estabelecido nos itens I e 11 deste artigo, respectivamente.
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§ I? Quando o número de Oficiais considerados para a elaboração
das Listas de Escolha for igualou maior do que o QAE correspondente, este QAE deverá ser aumentado para um valor equivalente ao número de Oficiais considerados, acrescido de 30% (trinta por cento), arredondado para mais a fração.
§ 2~ No caso do parágrafo anterior, a Faixa de Cogitação correspondente deverá ser aumentada para número igual ao dobro do QAE a
ser organizado.
§ 3? O número de Oficiais a compor as Listas de Escolha poderá
ser menor do que o estabelecido neste artigo, quando os respectivos
QAE tiverem efetivos inferiores ao mínimo necessário para elaboração
das citadas Listas.

Seção IV
Do Recurso
Art. 60. O recurso é o meio legal de que dispõe o Oficial ou
Aspirante-a-Oficial para pleitear modificação de ato administrativo que
o tenha prejudicado ou reconhecimento de um direito que julga lhe tenha sido negado.
Parágrafo único. A interposição de recurso deverá ser comunicada à CPO pelo respectivo Comandante, Chefe ou Diretor, em mensagem escrita, de precedência compatível com a urgência devida.
Art. 61. Haverá direito a recurso ao Ministro da Aeronáutica, como última instância na esfera administrativa, nos casos em que o militar:

I - se julgar prejudicado em seu direito à promoção ou
composição de Quadro de Acesso;
11
tiver sido indicado para integrar quota compulsória;
e
III
for considerado não habilitado para realizar os Cursos da ECEMAR e de Aperfeiçoamento de Oficiais da EAOAR.
Art. 62. Para interposição de recurso deverão ser respeitados, em
cada caso, os prazos previstos no artigo 51 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.
Parágrafo único. O recurso referente à composição de Quadro de
Acesso deverá ser encaminhado diretamente à Comissão de Promoções
de Oficiais pela Organização a que pertence o Oficial ou Aspirante-aOficial, de modo a dar entrada na Secretaria da CPO até 25 (vinte e cinco) dias antes das datas previstas para as promoções respectivas.
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CAPÍTULO VI

Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 63. O Oficial que apresentar deficiências em seus conceitos
moral e profissional poderá ser, a juízo da Comissão de Promoções de
Oficiais, submetido a um período de Observação Especial.
§ 1 ~ A Observação Especial de que trata este artigo consiste na
emissão de Fichas FAB CPO-l, de acordo com as instruções específicas
da Secretaria da Comissão de Promoções.
§ 2? Persistindo as deficiências de que trata este artigo, o Oficial
poderá ser considerado não habilitado, em caráter provisório. para integrar Quadro de Acesso.
Art. 64. Aos Oficiais no exercício de Comissão no exterior e àqueles que estiverem matriculados em cursos de interesse da Força Aérea
Brasileira, por ato expresso da Administração, ou que concluírem com aproveitamento - os referidos cursos, há menos de 2 (dois) anos
da data prevista para a promoção ao posto de Major, não se aplica, para efeito dessa promoção, a exigência do Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais, desde que os Oficiais mais antigos do mesmo posto e Quadro
já a tiverem cumprido.
§ 1': Os Oficiais promovidos na forma deste artigo, ficam obrigados ao cumprimento dessa exigência para a promoção seguinte.
§ 2~ O disposto neste artigo não se aplica aos Oficiais incapacitados definitivamente para matrícula no Curso 'de Aperfeiçoamento de
Oficiais.
.
Art. 65. O Oficial que deixar de ser promovido por não ter sido
incluído em Quadro de Acesso por não satisfazer as condições de acesso, por motivo independente de sua vontade, poderá ter sua promoção
considerada pela CPO, em ressarcimento de preterição, ao satisfazê-las
e integrar Quadro de Acesso.
§ 1 ~ Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as condições
de acesso referentes à aptidão física e à realização do total de horas de
vôo.
§ 2? A promoção em ressarcimento de preterição de que trata este
artigo será a contar da data em que o Oficial deveria ser promovido,
caso lhe tivesse sido proporcionada pela Administração oportunidade
para atender às condições peculiares de acesso.
§ 3~ A promoção de que trata este artigo será realizada pelo critério de merecimento quando o Oficial integrar o Quadro de Acesso por
Merecimento, organizado ou reformulado para a primeira data de promoção após satisfazer as condições de acesso.
Art. 66. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial que venha a completar o
intersticio na data de promoção considerada poderá ser incluído em
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Faixa de Cogitação e Quadro de Acesso, desde que atenda aos demais
requisitos essenciais e, na forma deste Regulamento, não incorra em
qualquer critério impeditivo.
Art. 67. Os interstícios e as condições peculiares referentes a
exercício de cargo ou encargo inerente ao posto e Quadro poderão ser
alterados, mediante proposta do Ministro da Aeronáutica, tendo em
vista a regularização do fluxo de carreira e nivelamento entre os diferentes Quadros.
Art. 68. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 69. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos n? 82.047, de I? de agosto de 1978, n? 83.337, de
16 de abril de 1979, n? 83.532, de 30 de maio de 1979, n? 83.744, de 19 de
julho de 1979, n? 85.638, de 14 de janeiro de 1981, n? 85.906, de 14 de
abril de 1981, n? 89.087, de I? de dezembro de 1983 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.510, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à S.A. Rádio Tupi, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio qe Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item TlI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 141.867/82,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1983, a
concessão da S .A. Rádio Tupi, outorgada através do Decreto n? 29.238,
de 29 de janeiro de 1951, para explorar, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.511, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a composição da Categoria Assessoramento Superior, do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, da
Tabela Permanente da Escola Superior de
Guerra, 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, no
Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, no Decreto n? 83.844, de 14
de agosto de 1979, e o que consta do Processo DASP n? 15.840, de 1982,
DECRETA:
Art. I? Ficam criadas funções de confiança, na forma do Anexo I
deste decreto, para composição da Categoria Assessoramento Superior,
código LT-DAS-102, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
código LT-DAS-100, da Tabela Permanente da Escola Superior de
Guerra.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assessor, de que
trata este decreto, é a descrita no Anexo I-A.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Superior de
Guerra.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
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TABELA PERMANENTE
FUNÇOES DE CONFIANÇA

GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS-lOO)

de cargos,
funções ou
encargos

N~

Denominação

Símbolo
ou valor
de gratificação

N? de cargos
ou
funções

5

Denominação

Código

COMANDO
Assessor

LT-DAS.I02.1

ANEXO I·A
FUNÇOES DE CONFIANÇA
CATEGORIA-ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS-I021
N? de Funções

Denominação

Código

5

COMANDO
Assessor

LT.DAS.I02.1

Síntese das Atribuições Específicas

-

Assessorar o Comandante da Escola Superior de
Guerra em: estudos e pesquisas sobre assuntos de interesse da Segurança e Desenvolvimento Nacional;

-

Estudos para o desenvolvimento de assuntos ligados
ao planejamento da política nacional;

-

Atualização dos conhecimentos dos diplomados da
ESG.
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DECRETO N? 89.512, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Intermediária e Assistência intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
da Escola Superior de Guerra, 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, na
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? 15.840, de 1982,
DECRETA:
Art. I? São criadas, mantidas, reclassificadas e transformadas
funções, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária, código DAI-lU, e Assistência Intermediária, código DAI-1I2, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI·lIO, do Quadro Permanente da Escola Superior de Guerra.
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 decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Superior de
Guerra.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da Repúbl ica.

JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
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QUADRO PERMANENTE
FUNÇÕES DE DIRECÃO OU ASSISTENCIA INTERMEDIÁRIA
GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTENCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-llO)

(Artigo 5? do Decreto n? 72.912, de 10 de outubro de 1973)
SITUAÇÃO ANTERIOR

N? de
Cargosou

SITUACÃO NOVA

Denominação

Símbolo

N? de
Funções

Secretário-Administrativo

DAI.111.2

1

Funções

Denominação

Categoria

CÓdigo

Funcional
Correlata

COMANDO
1

Secretário-Administrativo

DAI.1n.2

Agente Administrativo,
SA-S01

SUBCOMANDO
1

Secretário-Administrativo

DAI.111.1

1

Secretário-Administrativo

ner.m.i

1

GABINETE
Secretário-Administratívo

DAI.1 11.1

Agente Administrativo,
SA-BOl
Agente Administrativo,
SA-8D1

Divisão de Comuniceção

1

Encarregado

DAI.11IJ

1

Social
Secretário-Administrativo

DAI.111.1

Agente Administrativo,
SA-801

1

Divisão de Segurança
Secretário-Administrativo

DAI.llL1

Agente Administrativo,
SA-S01

1

Divisão de Expediente
Secretário-Administrativo

DAI.111.1

Agente Administrativo,
SA-SDl

SITUAÇÃO ANTERIOR

N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

SITUAÇÃO NOVA

Símbolo

N? de
Funções

Denominação

Código

Categoria
Funcional
Correlata

Secretaria
1

Secretário-Administrativo

DAI.111.1

Agente Administrativo,
SA-S01
Agente Administrativo,
SA-801
Técnico de Administração,
NS·923

Dívísso do Pessoal

Seção de Pessoal Civil
Chefe

DAI.111.3

1

Secretário-Administrativo

DAI.111.1

1

Assistente

DAI.112.3

1

Seção de Pessoal Civil
Chefe

DAI.111.3

Assistente Jurídico, SJ 1102
ou Técnico de Administração, NS-923

1

Setor de Legislação
de Pessoal
Chefe

DAI.1l1.2

1

Setor de Legislação
do Pessoal Civil
Chefe

DAI.111.2

Assistente Jurídico, SJ·1l02
ou Técnico de Administraçâo, NS-923

1

Setor de Cadastro, Lotação
e Movimentação
Chefe

DAI.111.?

Técnico de Administração,
NS·923

1

Setor de Recrutamento,
Seleção e Treinamento
Chefe

DAI.111.2

Técnico de AdministraçãO,
NS-923

1

Setor de Classificação
e Retribuição de Cargos
e Empregos
Chefe

DAI.111.2

Técnico de Administração,
NS·923

SITUACÃO ANTERIOR

N? de
Cergcsou
Funções

DenominaçàO

SITUAÇÃO NOVA

Símbolo

N? de
Funções

1

1

1

1
1

Setor de Estagiários
Chefe

Biblioteca
Chefe
Seção de Publicações
Chefe

DAI.111.2

1

Denominação

Setor de Atividades
de Apoio
Chefe
Seção de Assistência
Social
Chefe
DEPARTAMENTO DE
ESTUDOS
Divisão Executiva
Seção de Estagiários
Chefe

DAI.111.2

1

DAI.ll1.2

1

Divisão de Documentação
e Divulgação
Biblioteca
Chefe
Seção de Editoração
Chefe

1

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
Secretário-Administrativo

2

1

Assistente
Divisão Administrativa
Secretário-Administrativo

Código

Categoria
Funcional
Correlata

DAI.111.2

Técnico de Administração,
NS"923

DAI.111.3

Assistente Social, NS·930

DAI.lll.3

Agente Administrativo,
SA-SOl

DAI.111.2

Bibliotecário, NS-932

DAI.111.2

Técnico em Comunicação
Social; NS-931

DAI.111.1

Agente Administrativo,
SA-SOl
Técnico de Administração,
NS-923

DAI.112.3

DAI.111.1

Agente Administrativo,
SA-SQ1

SITUACÃO ANTERIOR

N? de
Cargosou
Funções

Denominação

SITUAÇÃO NOVA

Símbolo

N? de
Funções

Denominação

Código

Categoria
Funcional
Correlata

TESOURARIA

1

Setor Financeiro do
Pessoal Civil
Chefe

DAI.111.2

1

Setor Financeiro
Chefe

DAI.111.2

Técnico de Contabilidade,
NM-I042

1

Carteira de Verbas
Chefe

DAI.111.2

1

Carteira de Verbas
Chefe

DAI.111.2

Técnico de Contabilidade,
NM-I042 ou Agente Administrativo, SA-S01

1

Setor de Contabilidade
Chefe

1

Almoxarifado
Setor de Contabilidade
Chefe

DAI.111.2

Técnico de Contabilidade,
NM-I042

1

Setor de Refeitório
Encarregado

DAI.111.2

1

Aprovisionamento
Setor de Refeitório
Chefe

DAI.111.2

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, NM-lOO6

1

Setor de Cozinha
Chefe

DAI.111.2

1

Setor de Cozinha
Chefe

DAI.111.2

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, NM-l006

1

Setor de Copa
Chefe

DAI.lll.2

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, NM-lOO6

1

Seção de Serviços Gerais
Setor de Marcenaria e
Carpintaria
Chefe

DAI.111.2

Artífice de Carpintaria e
Marcenaria, ART-704

1

Setor de Limpeza
e Conservação
Chefe

DAI.111.2

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, NM-lOO6

DAI.111.2

ANEXO II
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FUNCÚES DE ASSrSTENCIA INTERMEDIÁRIA
CATEGORIA-ASSrSTENCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-112)

(Item II do artigo 9? do Decreto n? 72.912, de 1973)
N? de Funções

Denominação

I

GABINETE
DIVISÃO no PESSOAL
Assistente

Código

Síntese das Atribuições Específicas

DAI.1l2.3 NS

Assistir o Chefe da Divisão do Pessoal em assuntos relativos ao pessoal civil

2

ADMINISTRAÇÃO
Assistente

DAI.112.3 NS

Assistir o Chefe do Departamento de Administração nos
assuntos referentes ao Controle e Acompanhamento Orçamentário; Plano de Trabalho e coleta de dados para a
elaboração do Orçamento Programa; supervisão nos assuntos de material, Setor de Patrimônio, Setor Financei·
ro, Almoxarifado, etc.

I

DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES
Assistente

DAI.1l2.3 NS

Assistir o Chefe da Divisão de Publicações em assuntos
relativos a impressão, encadernação, etc.
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DECRETO N? 89.513, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça e ao Tribunal de Contas da União, em favor de âiversas unidades orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 302.006.000,00,
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 5?, item III, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Justiça e ao Tribunal de
Contas da União, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 302.006.000,00 (trezentos e dois milhões 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 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 abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

5-4-84.

DECRETO N? 89.514, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 965.510.000,00 (novecentos e sessenta
e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cruzeiros) 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 Federal e da autorização
contida no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 965.510.000,00 (novecentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos 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 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, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 5-4-84.

DECRETO N? 89.515, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Orçamento da União o cré-.
suplementar no valor de
Cr$
1.271.870.000.00 para reforço de âoteçõee
consignadas no vigente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê
1.271.870.000,00 (um bilhão, duzentos e setenta e um milhões, oitocentos
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 índ icada 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, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 5-4-84.

DECRETO N? 89.516, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
3.000.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

c-s

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, ítem III da Lei n'' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
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$ 3.000.000.000,00 (três 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 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 abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ern.ane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 5-4'84.
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DECRETO N? 89.517, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Fisioterapia da Sociedade Amparo aos
Praianos do Gueruié,

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal da Educação n? 94/84, conforme consta do Processo n:'
2174/80 CFE, e 23001.000210/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Fisioterapia,
a ser ministrado pela Faculdade de Fisioterapia Dom Domênico, mantida pela Sociedade Amparo aos Praianos do Guarujá, com sede na cidade de Guaruj á, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.518, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Tecnólogo em Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica da Sociedade de Ensino
Superior do Rio de Janeiro.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 106/84, conforme consta do Processo n?
2602179-B-CFE, e 23001.000227/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento, pelo prazo de 3 (três)
anos, do curso de Tecnólogo em Transmissão e Distribuição de Energia
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Elétrica, da Sociedade de Ensino Superior do Rio de Janeiro, 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, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.519, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 anos a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Feira de Santana, 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 nos termos do artigo 6?, do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 160.047/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1983, a
concessão da Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., outorgada
através da Portaria MVOP n? 552, de 23 de novembro de 1960, para explorar, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este .decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.520, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Educação Rural Ltda ..
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

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? do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n:' 60.342/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Rádio Educação Rural Ltda., outorgada através do Decreto n:' 48.629, de 26 de julho de 1960, para explorar, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeirode 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.521, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Mossoró Rádio Sociedade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
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letra 8, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n:' 130.516/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n" 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Mossoró Rádio Sociedade Ltda., outorgada através do
Decreto n? 36.571, de 7 de dezembro de 1954, para explorar, na cidade
de Mossoró. Estado do Rio Grande do Norte, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de- radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em corv.rarío.
Brasília, 4 de abril de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.522, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Regulamenta a Gretítíceçâo de Função
Policial, de que trata o Decreto-lei n? 2.111,
de 4 de abril de 1984.

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 Decreto-lei n? 2.111, de 4 de abril de 1984,
DECRETA:
Art. I? A gratificação prevista no item XXV do Anexo II do
Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, incluída pelo Anexo do
Decreto-lei n:' 2.111, de 4 de abril de 1984, será concedida a funcionário
integrante do Grupo Polícia Federal no efetivo exercício do cargo.

Art. 2? A gratificação de que trata este decreto corresponde a
20% (vinte por cento) calculados sobre o vencimento do cargo efetivo.

50

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? Considerar-se-á como de efetivo exercício, para os efeitos
deste decreto, o exercício, pelos funcionários mencionados no artigo I?
de cargo em comissão do Grupo DAS·I00 ou de função do Grupo DAI110 no Departamento de Policia Federal do Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Considerar-se-âo, também, como de efetivo
exercício. para os efeitos deste decreto, os afastamentos em virtude de:
ai férias;
b} casamento;
c} luto;
d) licença para tratamento de saúde, licença à gestante ou
em decorrência de acidente em serviço;
e} licença especial;
fi deslocamento em objeto de serviço; e
g) indicações para atividades de aperfeiçoamento, aprovadas pelo Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal.
Art. 4? Os efeitos financeiros deste decreto vigoram a partir de I?
de janeiro de 1984.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 89.523, DE 4 DE ABRIL DE 1984
Aprova o Regulamento do ComandoGeral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É aprovado o Regulamento do Comando-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais, que a este acompanha, assinado pelo Ministro de
Estado da Marinha.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karan
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REGULAMENTO DO COMANDO GERAL DO CORPO
DE FUZILEIROS NAV AIS
CAPÍTULO I

Do Histórico
Art. I? O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Órgão
de Direção Setorial do Setor de Apoio, com sede no Rio de Janeiro, RJ,
foi criado pelo Decreto n? 62.860, de 18 de junho de 1968, na redação dada pelo Decreto n? 85.924, de 22 de abril de 1981.
A denominação Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais traduz a perpetuação histórica dó nome de urna organização que tem suas
origens no Comando da Brigada Real de Marinha, instituída em Lisboa, Portugal, por Alvará de 28 de agosto de 1797, tendo chegado à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, acompanhando as Cortes
Portuguesas, em 7 de março de 1808. Após sucessivas modificações
dentro da Estrutura Básica da Organização do Ministério da Marinha,
foi alçado a nível de Órgão de Direção Setorial (ODS) pelo Decreto n?
85.924, de 22 de abril de 1981. O Cvmando .Geral do Corpo de Fuzileiros
N avais, como Órgão de Direção Setorial do Setor de Apoio, passa a ter
sua organização e atividades estruturadas pelo presente Regulamento.
CAPÍTULO II
Da Missão
Art. 2? O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
(CGCFN) é o órgão que tem como propósito exercer a Direção Setorial
das atividades peculiares ao apoio específico às Forças e Unidades de
Trop a de Fuzileiros Navais.
Art. 3? Para a consecução do seu propósito cabem, especificamente, ao CGCFN, as seguintes tarefas:
I - planejar, orientar, coordenar e controlar, em nível setorial,
as atividades dos órgãos subordinados;
11 - superintender os serviços administrativos e técnicos executados pelos órgãos subordinados;
III - proceder e implementar os estudos relativos à administra·
ção geral do pessoal do CFN;
IV - orientar, coordenar e controlar o preparo para a mobilização, o recrutamento, a carreira e a instrução do pessoal do CFN, exceto
no que couber ao EMA e à DGPM;
V - promover estudos e propor princípios e condições para a
constituição da reserva do CFN;
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VI - proceder e implementar os estudos e supervisionar os projetos, a construção, a aquisição, a manutenção e os reparos do material
que lhe está afeto; e
VII - proceder, estudar e supervisionar as atividades de pesquisa
de sua área de competência.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao CGCFN:
a) propor princípios e realizar estudos que contribuam para o de·
senvolvimento da doutrina, da técnica e dos meios utilizados por Forças de Desembarque em Operações Anfíbias e Ribeirinhas;
b) opinar sobre as propostas de criação de OM de Fuzileiros N avais ou alterações de sua organização e lotação;
c) opinar sobre a introdução nas tabelas de dotação das OM de Fuzileiros Navais de novos itens de material ou modificações dos já ex istentes, ressalvados os aspectos técnicos e gerenciais de responsabilidade dos demais ODS; e
d) estabelecer os requisitos básicos para a construção de aquartelamento das üM de Fuzileiros Navais, observados os aspectos técnicos
de engenharia de competência da Diretoria Especializada.
Art. 4? Em situações de mobilização, estado de guerra, estado de
sítio e em regimes especiais, compete ao CGCFN:
I - atender aos planos e programas específicos pertinentes à
mobilização, conforme preconizado pelo Sistema de Mobilização Marítima (SIMOMAR);
II - atender ao Plano de Segurança para a área distrital, no
que for aplicável, e supervisionar o cumprimento de normas para regirnes especiais estabelecidas para a üM diretamente subordinada; e
IH - cumprir outras tarefas ou alterações de missão que o exame corrente da situação exigir, conforme determinado pelo Ministro da
Marinha ou autoridade com expressa delegação de competência.

CAPÍTULO III

Da Organização
Art. 5? O CGCFN é subordinado ao Ministro da Marinha.
Parágrafo único. O Comando de Apoio do Corpo de Fuzileiros
Navais (CApCFN) é subordinado ao CGCFN.
Art. 6? O CGCFN é chefiado por um Comandante-Geral
(CGCFN -01), auxiliado por um Subcomandimte do Comando-Geral do
CFN (CGCFN -02), e compreende três (3) Departamentos, a saber:
I
Departamento de Recursos Humanos (CGCFN-I0);
II - Departamento de Material (CGCFN -20); e
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Departamento de Estudos e Pesquisa (CGCFN -301.
O Comandante-Geral é auxiliado, também, por um Gabinete
(CGCFN-03) e um Conselho Consultivo (CGCFN-05).
§ 2? O CGCFN dispõe ainda de uma Secretaria (CGCFN -04), diretamente subordinada ao Gabinete.
Art. 7? O CGCFN dispõe do seguinte pessoal:
I - um (1) Almirante-de-Esquadra, da ativa, do Corpo de Fuzileiros Navais - Comandante-Geral do CFN (ComGerCFN);
U - um (1) Contra-Almirante, da ativa, do Corpo de Fuzileiros
Navais - Subcomandante do Comando-Geral do CFN;
UI - três (31 Capitães-de-Mar-e-Guerra, da ativa, do Corpo de
Fuzileiros Navais - Chefes dos Departamentos' de Recursos Humanos,
de Material e de Estudos e Pesquisa;
IV - um (1) Capitão-de-Mar-e-Guerra, da ativa, do Corpo de Fuzileiros Navais - Chefe do Gabinete do ComGerCFN;
V - um (1) Capitão-de-Corveta, da ativa, do Corpo de Fuzileiros Navais - Assistente do ComGerCFN;
VI - um (1) Capitão-Tenente, da ativa, do Corpo de Fuzileiros
Navais - Ajudante-de-Ordens do ComGerCFN;
VU - Oficiais dos diversos Corpos e Quadros de acordo com a
Tabela de Lotação Autorizada;
VIU - Praças do CPCFN, do CPA e do CAFRM, de acordo Com
a Tabela de Lotação Autorizada; e
IX - Servidores Civis do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Marinha, de acordo com o Detalhamento da Lotação Aprovada.
CAPÍTULO IV
§ I?

Da Administração do Pessoal e Material
Art. 8? Os estudos de competência do CGCFN, concernentes à
administração geral do pessoal do CFN e do material que lhe está afeto, têm por finalidade assegurar pessoal qualificado e material específico e adequado destinados às lotações e dotações das diversas Forças e
Unidades de Tropa de FN, dos Estabelecimentos de Apoio do Corpo de
Fuzileiros Navais e de outras üM que disponham de .Fuz ileiros Navais
em suas lotações.
CAPÍTULO V
Das Disposições Transitórias
Art. 9? Dentro de cento e vinte (120) dias, contados a partir da
data da publicação do presente Regulamento em Boletim do Ministério
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da Marinha, o Comandante-Geral do CFN submeterá à aprovação do
Ministro da Marinha, o projeto de Regimento Interno do ComandoGeral do Corpo de Fuzileiros Navais.
Art. 10. O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais fica
autorizado a baixar os atos necessários à execução das disposições do
presente Regulamento até que seja aprovado o Regimento Interno.
Alfredo Karam
Ministro da Marinha
ORGANOGRAMA DO CGCFN
COMANDANTE-GERAL
ceCFN·Ol

ICONSELHO CONSULTIVO I

I

GABINETE

CGCFN·05

I

CGCFN-03

I

I

SECRETARIA
CGCFN·(H

I
I

SUBCüMANDANTE DO
COMANDO-GERAL DO CFN
CGCFN·02

I

I

DEPART AMENTO DE,
RECURSOS HUMANOS
COCFN·1O

I

I DEPARTAMENTO
DE I
MATERIAL
CGCFN-20

I
IIDEPARTAMENTO

ESTUDOS

DE~I

E PESQUISA

CGCFN·30

DECRETO N? 89.524, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Cassa a concessão outorgada à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda., para executar serviços de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Juazeiro, 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,
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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 do Processo MC n? 45.797/74,
DECRETA:
Art. I? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
76.360, de 2 de outubro de 1975, publicada no Diário Oficial da União
do dia 14 subseqüente, à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda., para estabelecer, na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical, de acordo com o artigo 64, letra f, do mencionado Código Brasileiro de Telecomunicações, alterado pelo Decretolei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, por descumprimento ao disposto
no artigo 35 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.
Brasilia, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.525, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Cassa a conceseao outorgada à Rádio
Cruzeiro de Barra do Bugres Ltda., para
executar serviços de radiodifusão sonora
em onda média, 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, 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 Decretolei nf' 236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que consta do
Processo MC n? 60.097/80,
DECRETA:
Art. I? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n:'
85.046, de 18 de agosto de 1980, publicada no Diário Oficial da União do
dia 20 subseqüente, à Rádio Cruzeiro de Barra do Bugres Ltda., para
estabelecer, na cidade de Barra do Bugres, Estado do Mato Grosso,
uma estação de radiodifusão sonora em onda média, de acordo com o
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artigo 64, letra f, do mencionado Código Brasileiro de Telecomunicações, alterado pelo 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, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.526, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n.o 15, subscrito por Argentina, Brasil e
México, no setor da indústria químico-farmacêutica.

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 Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo LO, a modalidade dos Acordos Comerciais, com a finalidade exclusiva de promoção do comércio entre os países-membros;
Considerando que, de conformidade com os artigos 3? e 18 do Acordo Comercial n? 15, subscrito por Brasil, Argentina e México, no setor
da indústria químico-farmacêutica, em 10 de dezembro de 1981, e posto
em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 87.081, de 2 de abril de 1982, os
países signatários poderão rever o mencionado instrumento subscrevendo Protocolos Adicionais que registrem os resultados dessas revisões; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina e México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, em 15 de novembro de 1983, o Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n? 15;
DECRETA:
Art. I? Ficam incorporados ao setor industrial abrangido pelo
Acordo Comercial n? 15 os produtos especificados no artigo I? do Protocolo Adicional, anexo ao presente decreto.
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Art. 2? De I? de janeiro a 31 de dezembro de 1984, as importações
dos produtos especificados no Anexo I do referido Protocolo Adicional,
originárias de Argentina e México, bem como dos países de menor desenvolvimento econômico relativo, ou seja, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às condições estipulados no mencionado Anexo, que substitui o Anexo I do Acordo Comercial n:' 15 e
passa a constituir parte integrante do referido instrumento.
Parágrafo único. Os tratamentos estabelecidos neste decreto beneficiam exclusivamente O!? produtos originários dos países discriminados no presente artigo, não sendo extensíveis a outros por aplicação da
Cláusula de Nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.

Brasília, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo comercial n?

15 está publicado no D.a. de 6-4-84.

DECRETO N? 89.527, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Aprova o Aditamento ao Plano Geral
de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, em 1985 (Decreto
n? 88.983, de 10 de novembro de 1983).

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,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Aditamento que introduz alteração no
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas no ano de 1985, que com este baixa, assinado pelo TenenteBrigadeiro-do-Ar Waldir de Vasconcelos, Ministro de Estado Chefe do
Estado-Maior 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, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
ADITAMENTO AO PLANO DE CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO
MILITAR INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1985
DA TRIBUTAÇÃO

1. Incluir para o Exército
1.1. Como Município Tributário de TG:
- No Estado de Goiás
Pedro Afonso
1.2. Permanece vinculado à CS 63.
Em conseqüência da modificação acima fica alterada a característica da Tributação constante do Anexo H, relativamente ao Estado de
Goiás, bem como o Resumo Estatistico Geral do Anexo VI do PCG/85.
Tenente-Brigadeiro-da-Ar
Waldir de Vasconcelos
Ministro de Estado Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas
DECRETO N? 89.528, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a criação de empregos de
professor da carreira de Magistério de 1? e
2:' Graus. na Tabela Permanente do Colégio
Pedro tt.

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?, do Decreto n? 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, e o que consta
do Processo n:' 23.190/83.
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo I, deste decreto, na
Tabela Permanente do Colégio Pedro H, 189 (cento e oitenta e nove)
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empregos de Professor da carreira de Magistério de I? e 2? Graus, a serem providos pelos servidores relacionados no Anexo n.
Parágrafo único. O provimento dos empregos a que se refere este
artigo, deverá vigorar a partir do exercício de cada servidor no Colégio
Pedro H, promovendo-se o encontro de contas correspondente às importâncias percebidas até esta data.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Colégio Pedro n.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brastlía, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ANEXO I

MEC - COLEGIO PEDRO II
LOTAÇÃO
TABELA PERMANENTE
CARREIRA: MAGISTERIO DE I? E 2? GRAUS

(Artigo I?, do Decreto n? 89.528, de 5 de abril de 1984)

Portaria MEC n? 660, de 4-12-81
D.O. de 9-12-81

SITUACÃO NOVA

SITUACÃO ANTERIOR

w

de
empregos

N~

N? de

Código

Denominação

Tabela

empregos

Permanente

incluídos
na T,P.

302

Classes

Professor de Ensino de
1:' e 2.0 Graus
Professor Titular

Classe «E»
Classe «D»

Temporário,

TP

das se C, ref. 1

I

única
3
2
1
3
2
1

de

N?de

Classe «C»

4
3
2
1

N? de

N~

de

fixes

cargos

vagos

previstos
na lotação

incluídos

previstos
na lotação

excedentes
à lotação

-

-

-

noQ.P.

5

-

-

-

-

-

579

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.165

4

Professor

Referências

-

-

-

-

"'189
495

--495

Classe "B"

Classe «A»

"Empregos criados por

este Decreto

4

3
2
1
4
3
2
1

-

-

-

-1.165

-

-

-584

-

-

-

-- 86

-

-

-

-- -
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ANEXO II
Relação nominal dos ocupantes de empregos permanentes,
a que se refere o item 1 do Decreto n? 89.528, de 5 de abril de 1984
MEC -

COLEGIO PEDRO II

TABELA PERMANENTE
CARREIRA: MAGISTÉRIO DE I? e 2." GRAUS
Professor de Ensino de 1~' e 2~ Graus
Número de fixos previstos na Lotação: 1.165

44
45

Classe: «C»

46

Incluir:

47
48

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Aldemir Maia Batissaco
Aleir Dias
Amandino de Carvalho Abreu
Alcibério Caetano da Silva
Alexandre Moraes de Mello
Ana Maria Campos Arnaud
Ana Maria de Az ambuja Ebert
Ana Maria Severiano Paiva de Almeida
Carvalho
Angela de Albuquerque Barbosa Lima
Angela Cristina Malta de Oliveira
Angela .Mar-ia Montico Cruz
Angela Maria Sobrinho Leitão de Castilho
Angela Marrochi Trinas
Anna Helena Krauledat
Antonio Carlos Ferreira Barbosa
Antonio da Rocha Lisboa
Antonio Moretto
Antonio Rodrigues da Silva
Ar-iokerme Ferreira do Amaral
Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves
Augusto Cesar de Oliveira Morgado
Áurea Afonso Duarte Paíva
Bernadete Ribeiro Ponciano
Carlos Alberto Hoffmann de Mendonça
Carlos Ribeiro de Aguilar
Celina Maria Varela
Celso Henrique Diniz Valente de Figueiredo
Claudio Mattos Vrabl
Constança Maria Rocha Moreira
Danusa de Moraes Chini
Daury Fontenel1e Damasceno
Daisy Lucia Gomes de Oliveira
Denise Lourenço Caputo
Denise Moreira de Souza
Denise Rocha Lisboa Vargas
Deol inda da Fonseca Costa
Diana Fisfeld da Silva Leite de Assumpcão Magalhães
Dilza Valério e Souza
Dirceu Santos Machado
Eduardo Pacheco de Campo
Edyr Filgueiras Elizardo
Eliana Mira de Moraes Soares
Eneida Nogueira da Costa

49
50
51
52
58
54

55
56
57
58

59
60

61
62

63
64

65
66
67
68
69
70

7I
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87

88
89
90

91
92

93
94

Engrácia Maria Teles Estevés
Evangelina da Rocha Lima Medina Oliveira
Ezequiel Vieira de Sá
Panny Pomp
Fátima Maria Barroso Monte
Fátima Palha de Oliveira
Fernando Cesar Barros da Gama
Fernando Gewandsznajder
Francisca Andreu Potsch
Gelson Clemente dos Santos
Geraldo Henrique Botelho Lins
Gilson Pup pin
Gladys Sabina Ribeiro
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DECRETO N? 89.529, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, 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 dis-
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posto nos artigos 7? e 8?, da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na
Lein? 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:' 15.736, de 1983,
DECRETA:
Art. I? São criadas e transformadas funções, na forma do Anexo
I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária,
código DAI-111, e Assistência Intermediária, código DAI-112, do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI-ll0, do Quadro Permanente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - IN AMPS.
Art. 2? A sintese das atribuições da função de Assistente, de que
trata este decreto, é a descrita no Anexo lI.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social - IN AMPS.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
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DECRETO N? 89.529, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Intermediária e Assistência lntermediária, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, 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 dis-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

63

posto nos artigos 7? e 8?, da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na
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? 15.736, de 1983,
DECRETA:
Art. I? São criadas e transformadas funções, na forma do Anexo
I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária,
código DAI-111, e Assistência Intermediária, código DAI-112, do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI-llO, do Quadro Permanente do Instituto N aciona! de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS.
Art. 2? A síntese das atribuições da função de Assistente, de que
trata este decreto, é a descrita no Anexo 11.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social - IN AMPS.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarínho

ANEXO I
MPAS -

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL -

INAMPS

QUADRO PERMANENTE
GRupo-DIREÇÃO E ASSISTENCIA INTERMEDIARIA (DAI-lIO)

N? de
Cargos ou

N?
Denominação

Simbolo

de

Código

Denominação

Correlação

Funções

Funções

SECRETARIA DE
MEDICINA SOCIAL

SECRETARIA DE
MEDICINA SOCIAL

DEPARTAMENTO 08

ODONTOLOGIA

1

1

1

1
2

1

2

Gabinete do Diretor
Secretário Administrativo

DAI-lU.l

1

Chefe de Equipe
Encarregado de Análise

DAI-ll1.3
DAHI1.2

2

Encarregado de Setor
Técnico

DAI-llU

2

DAI-1l2.3

Assistente

Seção de Expediente
Chefe de Seção

Agente Administrativo SA·SOl
ou Datilógrafo SA-802
Odontólogo NS-909, Enfermeiro
NS-904, ou Assistente Social
NS-930

DAI-IH.!

Agente Administrativo SA-SOl
ou Datilógrafo SA-802

banos
Secretário Administrativo

DAI-Ill.I

Chefe de Equipe
Encarregado de Análise

DAI-111.3
DAI-ll1.2

Agente Administrativo SA-SOl
ou Datilógrafo SA-S02
Odontólogo NS-909
Odontó logo NS-909, Enfermeiro
NS-9D4 ou Assistente Social
NS-930

DAl-ll1.l

Agente Administrativo SA-SOI

DAI-llU

Agente Administrativo, SA-SOl
ou Datilógrafo SA-SD2

Coordenadoria

COORDENADORIA
DE -ASSISTÊNCIA
ODüNTOLOGICA
Secretário Administrativo

DAI-ll1.1

de

Assis-

têncie Odontológica aos Ur-

2

1

Encarregado de Setor
Técnico
Coordenadoria de Assfseéncie Odontológica aos Rurais
Secretário Administrativo

N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

Símbolo

N'

de
Funções

Denominação

2
2

Chefe de Equipe
Encarregado de Anãííse

2

22

Encarregado de Setor
Técnico
S UPERINTEN D:ÉNCIAS
REGIONAIS NOS ESTAALAGOAS,
DOS
DE
BAHIA,
AMAZONAS,
CEARÃ, MATO GROSSO
DO SUL, ESPÍRITO SANTO, GOIAF:, MARANHÃO,
MATO Gh..:'~SO, MINAS
GERAIS, PARÃ, PARAiBA. PARANÃ. PERNAMBUCO, PIAUi, RIO DE
JANEIRO, RIO GRANDE
DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, SÃO PAULO,
SERGIPE E NO DISTRITO FEDERAL
REGIOSECRETARIA
NAL DE MEDICINA SO·
CIAL
Coordenadoria Regional de
Odontologia
Chefe de Equipe

22

Encarregado de Análise

22

Encarregado de Setor
Técnico

Código

Correlação

DAJ.lI1.3
DAI·Ill.2

Odontólogo NS-909
Odontólogo NS-909, Enfermeiro
NS-904, ou Assistente Social
NS-930

DAI-UI.I

Agente Administrativo SA-SOI

DAI-ll1.2

Odontólcgo NS-909, Enfermeiro
NS-904, ou Assistente Social
NS-930
Odontólogo NS-909, Enfermeiro
NS-904, ou Assistente Social
NS-930

.DAI-llU

DAI·1lU

Agente Administrativo SA-SOl

N? de
Cargos ou
Funções

2

'"
'"

N?
Denominação

Símbolo

de

Denominação

Código

Correlação

DAJ.111.2

Médico NS-901, Enfermeiro
NS-904, Nutricionista NS-905,
Psicólogo NS·907, F'armacêut.ico NS-90B, Odontólogo NS·909,
ou Assistente Social NS-930
Enfermeiro
Médico NS-90l,
NS-904, Nutricionista NS·905,
Psicólogo NS-907, Farmacêutico NS·908, Odontólogo NS-909,
ou Assistente Social NS·930

Funções
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL NO ESTADO
DO ACRE

SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL NO ESTADO
DO ACRE

SECRETARIA REGIONAL
DE MEDICINA SOCIAL

SECRETARIA REGIONAL
DE MEDICINA SOCIAL

COORDENADORIA
RE·
GIONAL DE PROMOÇÃO
DE SAÚDE E ADMINISTRAÇA0 MÊDICA
Chefe de Equipe

Coordenadoria Regional de
Promoção de Saúde, Odontologia e Admíníetccçâo
Médica
Chefe de Equipe

DAI·ll1.2

2

I

Chefe de Equipe

DAI-lll.2

ANEXO Il
MP AS -

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL CATEGORIA -

N'

de

Denominação

ASSIST~NCIA

INAMPS

INTERMEDIÁRIA lDAI-1l2)

Código

Síntese das Atribuições Específicas

DAI-112.3

Assistir ao Diretor do Departamento em assuntos de normatíeacão da promoção e da prestação da assistência
odontológica a beneficiários da previdência social, na

Funções

DEPARTAMENTO DE

ODONTOLOGIA
GABINETE DO DIRETOR

1

Assistente

investigação científica e no aperfeiçoamento específico,
bem como em outros encargos de sua área de cornpetàn-

cia.
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DECRETO N? 89.530, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a composição da Categoria Direção Superior, do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente do Instituto N acionaI de Assistência Médica da Previdência Social IN AMPS, e dá outras providências.

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, no
Decreto nf 77_336, de 25 de março de 1976, no Decreto n? 83.844, de 14
de agosto de 1979, e o que consta do Processo DASP n? 15.736, de 1983,
DECRETA:
Art. I? Ficam criadas e transformadas 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-l00, da Tabela Permanente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - IN AMPS.
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social - IN AMPS.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho

ANEXO I
MP AS -

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL TABELA PERMANENTE

INAMPS

FUNCOES DE CONFIANCA
GRUPO-DIREÇÃO E ÃSSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS-lOO)

N? de cargos,
funções ou
encargos

Denominação

Símbolo
ou valor
de gratificação

N? de cargos

ou

Denominação

Código

funções

SECRETARIA DE MEDICINA
SOCIAL

SECRETARIA DE MEDICINA
SOCIAL

~
O

DEPART AMENTO DE

ODONTOLOG IA
Direto!

COORDENADORIA DE

ASSIST~NCIA

ODONTOLÚGICA
Coordenador

Coordenadoria de Assistência
Odontológica aos Urbanos
Coordenador
Coordenadoria de Assistência
Odontológica aos Rurais
Coordenador

LT-DAS-IOl.2

00

LT-DAS-I01.3

LT-DAS-I01.2

LT-DA8-101.2

SUPERINTENnI<::NcIAs
REGIONAIS NOS ESTADOS DE
ALAGOAS, AMAZONAS, BAHIA, CEARÁ, MATO GROSSO

22

DO SUL, ESPÍRITO SANTO,
GOIÁS,
MARANHÃO,
MATO
GROSSO, MINAS GERAIS, PARÁ, PARAÍBA, PARANA, PER·
NAMBUCO, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL,
SANTA CATARINA, SÃO PAULO, SERGIPE E NO DISTRITO
FEDERAL
SECRETARIA REGIONAL
DE MEDICINA SOCIAL
Coordenadoria Regional
de Odontologia
Coordenador Regional

LT-DAS-IOl.l
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DECRETO N? 89.531, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Regulamenta a Lei n? 6.888, de 10 de dede 1980, que âiepôe sobre o
exercício da profissão de sociólogo, e dá outras providências.

zembro

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? 6.888, de 10 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1? O exercicio, no País, da profissão de sociólogo, observadas as condições de habilitação e as demais exigências legais, é assegurado:
a] aos bacharéis em Sociologia, Sociologia e Política ou
Ciências Sociais, diplomados por estabelecimentos de ensino
superior, oficiais ou reconhecidos;
b) aos diplomados em curso similar no exterior. após a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em vigor;
c) aos licenciados em Sociologia, Sociologia e Política ou
Ciências Sociais, com licenciatura plena, realizada até 11 de dezembro de 1980, em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
d) aos mestres ou doutores em Sociologia, Sociologia Politica ou Ciências Sociais, diplomados até 11 de dezembro de 1980,
por estabelecimentos de pós-graduação, oficiais ou reconhecidos;
e) aos que, embora não diplomados nos termos das alíneas
a, b, c e d, tenham exercido, efetivamente, há mais de 5 (cinco)
anos, até 11 de dezembro de 1980, uma das atividades definidas
no artigo 2? deste decreto.
Art. 2? São atribuições do sociólogo:
I - elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar, implantar, controlar, dirigir, executar, analisar
ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, planos, programas e
projetos atinentes à realidade social;
11 - ensinar Sociologia Geral ou Especial, nos estabelecimentos de ensino, desde que cumpridas as exigências legais;
111 - assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos
da administração pública direta ou indireta, entidades e associações, relativamente à realidade social;
IV - participar da elaboração, supervrsao, orientação,
coordenação, planejamento, programação, implantação, direção,
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controle, execução, análise ou avaliação de qualquer estudo,
trabalho, pesquisa, plano, programa ou projeto global, regional
ou setorial, atinente à realidade social;
Art. 3~ Os órgãos públicos da administração direta ou indireta ou
as entidades privadas, quando encarregados da elaboração e execução
de planos, estudos, programas e projetos sócio-econômicos ao nível global, regional ou setorial, manterão, em caráter permanente, ou enquanto perdurar a referida atividade, sociólogos legalmente habilitados, em
seu quadro de pessoal, ou em regime de contrato para prestação de serviços.
Art. 4~ As atividades de sociólogo serão exercidas:
I - mediante contrato de trabalho, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho;
11 - em regime estatutário (E statuto dos Funcionários
Públícosl: e
III - de forma autônoma.
Art. 5? Admitir-se-á, igualmente, a formação de empresas ou entidades de prestação de serviços para a realização das atividades previstas no artigo 2? deste decreto, desde que as mesmas mantenham sociólogo como responsável técnico e não cometam atividades privativas de
sociólogo a pessoas não habilitadas.
Art. 6? O exercício da profissão depende de prévio registro no
órgão regional do Ministério do Trabalho.
§ 1': O registro a que se refere este artigo será efetuado a requerimento do interessado, instruído com os seguintes documentos:
a) diploma mencionado na alínea a, b ou d do artigo 1~, ou
ainda;
bl título de habilitação específica em Sociologia, Sociologia
e Política ou Ciências Sociais, com licenciatura plena, realizada
na forma do disposto no artigo 1 ~;
c) documento comprobatório de atividade profissional de
sociólogo, durante pelo menos 5 (cinco) anos, até 11 de dezembro de 1980, observado o previsto no artigo seguinte;
di Carteira de Trabalho e Previdência Social.
§ 2~ O requerimento de que trata o parágrafo anterior deverá conter, além do nome do interessado, a filiação, o local e a data do nascimento, o estado civil, indicação da residência e local onde exerce a profissão, número da Carteira de Identidade, seu órgão expedidor e data
da expedição, bem como o número da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda.
Art. 7? A prova da situação prevista na alínea e do artigo I? será
feita por qualquer meio em direito permitido, notadamente pela Cartei-
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Ta de Trabalho e Previdência Social, ou pelo recibo de pagamento do
imposto relativo ao exercício da atividade profissional e somente admitida no prazo de 180 (cento e oitenta I dias, a partir da data da publicação deste decreto.
Art. 8? O órgão regional do Ministério do Trabalho anotará na
Carteira de Trabalho e Previdência Social do interessado a data e o registro da profissão.
Art. 9? O Ministério do Trabalho expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução deste decreto.
Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Murillo Macêdo
DECRETO N? 89.532, DE 6 DE ABRIL DE 1984
Acrescenta incisos ao artigo 37, do Decreto n? 88.351, de 1? de junho de 1983, que
regulamenta a Política Nacional do Meio
Ambiente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n?s 6.902, de 27 de abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de
1981,
DECRETA:
Art. I? O artigo 37, do Decreto n? 88.351, de I? de junho de 1983,
fica acrescido dos seguintes incisos:
"Art. 37.
.
.
XI ~ Causar danos ambientais, de qualquer natureza,
que provoquem destruição ou outros efeitos desfavoráveis à
biota nativa ou às plantas cultivadas e criações de animais;
XII - descumprimento de Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1984; 163? da Independência 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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89.533, DE9 DE ABRIL DE 1984
Fixa os preços minimoe para financiamento e aquisição de produtos de origem
agrícola.

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,
DECRETA:
Art. 1 ~ São fixados, conforme tabela anexa, os preços minimos de
algodão em caroço, amendoim em casca, feijão, mamona, milho, sorgo,
girassol e batata-semente.
Art. 2<:' Os preços minimos básicos serão obtidos mediante aplicação do índice da variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, sobre os preços-base, nos períodos mencionados na tabela anexa.
Art. 3? Os preços mínimos serão integralmente pagos aos produtores, ou às suas cooperativas, livres de quaisquer deduções, inclusive
do Imposto de Circulação de Mercadorias IICMI e da contribuição ao
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS), observadas as especificações da classificação vigente.
Art. 4? Os preços mínimos de sementes de algodão arbóreo e herbáceo, amendoim, feijão macaçar e anão, milho variedade e híbrido, e
de sorgo, serão fixados pela Companhia de Financiamento da Produção, à época do início das safras, e deverão ser compostos do preço
mínimo do produto-grão, considerada a melhor classe e o melhor tipo,
acrescido do adícíonal de custos de produção de sementes, de seleção e
limpeza.
Art. 5? O preço mínimo do feijão anão será garantido, integralmente, em relação ao jalo, preto, carioca, carioquinha, bico de ouro ou
mulatinho, rosinha, rajada e roxo ou roxinho ou roxão, podendo sofrer,
para as demais variedades, deságios a serem estabelecidos pela Companhia de Financiamento da Produção - CFP.
Art. 6? As instruções necessárias à execução deste decreto serão
baixadas pela Companhia de Financiamento da Produção.
Art. 7? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Leônidas Maia Albuquerque
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TABELA ANEXA AO DECRETO N? 89.533

Região/Produto

-

Unidade

Preço-Base
Cr$/Unidade

Período de Correção
(Variação da ORTN)

15 kg
25 kg
60 kg
80 kg
60 kg
60 kg
60 kg

5.650,00
7.000,00
22.176,00
14.415,00
12.780,00
6.500,00
5.850,00

Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro

60
25
40
30

22.176,00
7.000,00
6.000,00
7.900,00

Janeiro a Abril!S4
Janeiro a Maio/84
Janeiro a Maio/B4

REGIÚES NORTE E NORDESTE
(SAFRA 1984)
Algodão em caroço
Amendoim em casca (tipo exportação)
Feijão anão
Feijão macaçar

Mamona
Milho
Sorgo

a
a
a
a
a
a
a

Julho/84
Maio/84
Maio/84
Maio/84
Junho/84
Julho/84
Julho/84

REGIÚES CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL
(SAFRA DA SECA -

1983/84)

Feijão anão
Amendoim em casca (tipo exportação)
Girassol (safra de outono)
Batata-semente

kg
kg
kg
kg

Janeiro a Maio/84

DECRETO N? 89.534, DE 9 DE ABRIL DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as Concessões outorgadas às entidades mencionadas,
para explorarem serviços de radiodifusão
sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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?, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me nts
50.673/83, 121.816/83, 100.340/83, 121.234/83, 171.560/83, 121.743/83,
130.586/83,171.349/83,172.579/83 e 130.579/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de
1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo,
junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.
Ato de Outorga: Decreto n? 47.274, de 20 de novembro de 1959
Entidade: Rádio Clube de Patos S.A.
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Cidade: Patos de Minas
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Decreto n? 43.987, de 5 de julho de 1958
Entidade: Sociedade Rádio Sinuelo Ltda.
Cidade: Erechim
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Decreto n? 926, de 27 de abril de 1962
Entidade: Rádio Riviera Ltda.
Cidade: Goiânia
Unidade da Federação: Goiás
Ato de Outorga: Decreto n? 28.929, de 5 de dezembro de 1950
Entidade: Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda.
Cidade: Caxias do Sul
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Decreto n? 174, de 31 de maio de 1935
Entidade: Sistema Clube de Comunicação Ltda.
Cidade: Ribeirão Preto
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Decreto n? 45.972, de 9 de maio de 1959.
Entidade: Rede Gaúcha-Zero Hora de Comunicações Ltda.
Cidade: Canoas
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Decreto n:' 1.240, de 25 de junho de 1962
Entidade: Fundação Educacional Sant'Ana
Cidade: Caicó
Unidade da Federação: Rio Grande do Norte
Ato de Outorga: Decreto n? 48.235, de 19 de maio de 1960
Entidade: Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda.
Cidade: Fernandópolis
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Decreto n? 42.017, de 9 de agosto de 1957
Entidade: Rádio Morada do Sol Ltda.
Cidade: Araraquara
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Decreto n? 29.203, de 25 de janeiro de 1951
Entidade: Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia
Cidade: Patos
Unidade da Federação: Paraiba

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n~
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88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente ..
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.535, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Abre à Presidência da República o crésuplementar no valor de Cr$
50.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
dito

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do Cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional e da Secretaria de Planejamento, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 50.000.000,00 (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 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, 10 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-4-84.
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DECRETO N? 89.536, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
408.000.000,00 para reforço de dotações Consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 408.000.000,00 (quatrocentos e oito milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicados 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, 10 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-4-84.

DECRETO N? 89.537, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Declara de utilidade pública, para efeito de desapropriação, a área que menciona,
necessária ao Ministério da Marinha.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e de acordo com o artigo 6?, combinado com o artigo 5?, letra a, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei h? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno, com as respectivas benfeitorias, situado na área co-
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nhecida como «Granja Cristal», na cidade de Belém, Estado do Pará,
de propriedade do Condomínío formado por CCA - Construções Cívís
da Amazônia Ltda., Freire Mello Ltda. Arthur dos Santos Mello e Caro
los Augusto Horácio Freire.
Parágrafo único. O terreno de que trata este artigo medindo
409.132m 2 (quatrocentos e nove mil e cento e trinta e dois metros quadrados) é assim descrito: - tem início em um ponto denominado M-O,
situado no eixo do canteiro central da Rodovia Augusto Montenegro,
no prolongamento da cerca existente, que limita a área da Estação Rádio da Marinha em Belém, segue nesse sentido por uma reta de 222,44
metros até a fixação do P2' estabelecido na interseção dessa reta com a
cerca de limite da área da Estação Rádio da Marinha em Belém; do
ponto P, deflete à esquerda com O ângulo de 11 '46'25" acompanhando o
prolongamento da cerca, até o M,; com uma distância de 129,61m; do
ponto M" deflete à direita com ângulo de 44'32'00, entrando em terras
de propriedade do Condomínio «Granja Crístal», com distância de
463,60m até o ponto Mssítuado no limite desta propriedade com a da
Fundação Desportiva Paraense (Estádio Mangueirão); do ponto M, com
uma deflexão à esquerda de 44 °32'24", segue pelo prolongamento da
cerca limite do terreno com distância de 987,98m até o ponto M 3 confrontando com terrenos da Fundação Desportiva Paraense (Estádio Mangueirão). Deste ponto, deflete à esquerda com ângulo de 45'55'00"e
distância de 422,30m até encontrar o ponto M, situado no limite desta
propriedade com a cerca limite dos terrenos sob jurisdição do Ministério da Marinha; do ponto M 4 com uma deflexão à esquerda de
133°55'47" e distância de 794,21m atinge o ponto M, que corresponde ao
marco F 3 do MM, conforme levantamento anterior da Diretoria de Administração da Marinha. Deste ponto, deflete à esquerda com ângulo de
00°09'13", até encontrar o M I , com a distância de 817,39m, marco de
partida do levantamento realizado para formação da poligonal. No trecho entre os marcos M 4 e M b confina com terreno sob jurisdição do Mínistério da Marinha.

Art. 2? O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se ao
Ministério da Marinha, para ampliação das instalações da Estação Rádio, em Belém.
Art. 3? Fica autorizada a efetivação da desapropriação de que
trata o presente decreto, na forma do artigo 10 do Decreto-lei n ? 3.365
de 21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos recursos próprios do Ministério da Marinha.
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 imedia ~
ta imissão de posse.
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Art. 5? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Alfredo Karam
DECRETON? 89.538, DE 10DE ABRIL DE 1984
Fixa os preços minimos para financiamento e/ou aquisição deriva, safra 1984.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item ITI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1 ~ São fixados os preços mimmos da uva para fins industriais, safra 1984, conforme tabela anexa, para vigor..a rem nas Unidades
da Federação mencionadas na referida tabela.
Art. 2? A garantia de preços mínimos da uva será efetivada indiretamente através dos seus derivados ou, excepcionalmente, mediante
aquisições da uva, quando circunstâncias especiais de mercado identificadas pela Companhia de Financiamento da Produção as justificarem.
Art. 3? Os preços mínimos de que trata este decreto deverão ser
integralmente pagos aos produtores, ou às suas cooperativas, livres de
quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (TCM) e da contribuição ao Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social (lAPAS), atendidas as especificações
da classificação vigente.
Art. 4? As instruções necessárias à execução deste decreto serão
baixadas pela Companhia de Financiamento da Produção.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Leônidas Maia Albuquerque
A tabela anexa está publicada no D.O. de 11-4-84.
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DECRETO

N~

89.539, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Autoriza a Florestal Acesita S.A. a
proceder ao aumento do seu capital social.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 81, item HI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Florestal Acesita S.A. autorizada a promover a elevação de seu capital socíal em mais Crs 37.238.500.000,00 (trinta e sete
bilhões, duzentos e trinta e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros).
mediante subscrição de novas ações.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1984; 163~ da Independêncía e 96~ da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas

DECRETO

N~

89.540, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Autoriza a Companhia Aços Especiais
Itabira - ACESITA, a proceder ao aumento
do seu capital social.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,

D E C R E TA:
Art. 1 ~ Fica a Companhia Aços Especíais Itabira - ACESITA,
autorizada a promover a elevação de seu capital social em mais Cr$
231.659.000.000,00 (duzentos e trinta e um bilhões, seiscentos e cínqüenta e nove milhões de cruzeiros), mediante subscrição de novas ações-o
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de abril de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 89.541, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Autoriza a Forjas Acesita S.A. a proceder ao aumento do seu capital social.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Forjas Acesita S.A. autorizada a promover a elevação de seu capital socíal em mais Cr$ 45.543.900.000,00 (quarenta e cinco bilhões, quinhentos e quarenta e três milhões e novecentos mil cruzeiros), mediante subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de abril de 1984; 1M? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.542, DE 10 DE ABRIL DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000.00, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Re
cursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, 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.
R

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, 10 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-4-84.

DECRETO N? 89.543, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Santameriense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
121.876/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da Sociedade Rádio Santa-Mariense Ltda., outorgada através do Decreto n:' 44.116, de 24 de julho de 1958, para explorar, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja OU~
torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações. leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.544, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades mencionadas,
para explorarem serviços de radiodifusão
sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federeçeo indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n:' 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em .vista o que consta dos Processos MC nvs
51.105/83, 174.078/83 e 130.902/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviro de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 647, de 11 de julho de
1949
Entidade: Rádio Difusora de Patrocínio Ltda.
Cidade: Patrocínio
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 276, de 16 de março de
1951
Entidade: Orlândia Rádio Clube Ltda.
Cidade: Orlândia
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 634, de 30 de outubro de
1958
Entidade: Rádio Planalto Ltda.
Cidade: Carpina
Unidade da Federaçâo: Pernambuco

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, âs quais as entidades aderiram previamente.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES

H. C. Mattos

DECRETO N? 89.545, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões
outorgadas às entidades mencionadas para
explorarem serviços de radiodifusão sonora
em onda média, nas cidades e unidades da
Federação indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me n?s
29100.000113/84,
29100.000109/84,
29100.000028/84,
29100.000239/84,
29102.000224/84, 29102.000029/84 e 29102.000027/84,
DECRETA:
Art. 1? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de outorga: Portaria MVOP n? 565, de 19 de junho de
1956
Entidade: Rádio Ribeirão Preto Ltda.
Cidade: Ribeirão Preto
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 17-B, de 20 de maio de
1960
Entidade: Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda.
Cidade: Presidente Prudente
Unidade da Federação: São Paulo
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Ato de' Outorga: Portaria MVOP n? 589, de 20 de junho de
1946
Entidade: Rádio Difusora Jundiaiense Ltda.
Cidade: Jundiai
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 5-B, de 5 de janeiro de
1962
Entidade: Rádio Jornal do Povo Ltda.
Cidade: Limeira
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 356, de 22 de abril de 1957
Entidade: Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda.
Cidade: Cerro Largo'
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 280, de 16 de abril de 1945
Entidade: Rádio Alto da Serra Ltda.
Cidade: Cruz Alta
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 280, de 16 de abril de 1945
Entidade: Sociedade Rádio Sinuelo Ltda.
Cidade: Carazinho
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cuj as outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as d isposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.546, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as conceesões outorgadas às entidades mencionadas,
para explorarem serviços de radiodifusão
sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra a, da
Const.ituíção, e nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me nr s

29102.000033/84 e 29105.000014/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 Ideal anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 252, de 24 de março de
1947
Entidade: Rádio Alto Taquari Ltda.
Cidade: Estrela
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 408, de 21 de junho de
1958
Entidade: Rádio Marajoara Ltda.
Cidade: Ibipor-â
Unidade da Federação: Paraná
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e. cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.547, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessôes outorgadas às entidades mencionadas,
para explorarem serviços de radiodifusão
sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8~, item XV, letra a, da
Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me n?s
29.100.000.086/84,
174.091/83,
122.903/83,
123.296/83,
123.211/83,
122.875/83, 122.904/83, 123.258/83, 122/876/83 e 122.879/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez} anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 492, de 31 de maio de 1948
Entidade: Rádio Clube de Birigüi Ltda.
Cidade: Bir igüi
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 353, de 19 de junho de
1940
Entidade: Rádio Barretos Ltda.
Cidade: Barretos
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 357-B, de 28 de novembro
de 1961
Entidade: Fundação Educativa Nordeste - Rádio Cacique
Cidade: Lagoa Vermelha
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 358-B, de 28 de novembro
de 1961
Entidade: Fundação Educativa Nordeste - Rádio Cristal
Cidade: Soledade
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 396, de 22 de agosto de
1960
Entidade: Fundação Isaec de Comunicação
Cidade: Esteio
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 113, de 28 de janeiro de
1955
Entidade: Rádio Miriam Ltda.
Cidade: Farroupilha
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 401, de 26 de abril de 1955
Entidade: Rádio Difusora Garibaldi Ltda.
Cidade: Garibaldi
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 06, de 8 de janeiro de 1960
Entidade: Rádio Real Ltda.
Cidade: Canoas
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 187, de 11 de abril de 1957
Entidade: Rádio Miriam Ltda.
Cidade: Torres
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 818, de 29 de outubro de
1957
Entidade: Rádio Difusora Caxiense Ltda.
Cidade: Caxias do Sul
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.548, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Revoga

dispositivo

do

Decreto

n?

81.796, de 15 de junho de 1978, que aprovou

o Regulamento do Depósito de Material Comum da Marinha no Rio de Janeiro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

89

DECRETA:
Art. I? É revogado o artigo 2? do Decreto n? 81.796. de 15 de junho de 1978, que aprovou o Regulamento do Depósito de Material Comum da Marinha no Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Alfredo Karam
DECRETO N? 89.549, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que consta do
Processo MME n? 27000.001432/84-49,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado à Companhia Vale do Rio Doce CVRD a promover o aumento do montante de seu capital social em Cr$
94.574.000.000,00 (noventa e quatro bilhões, quinhentos e setenta e quatro milhões de cruzeiros) por subscrição particular de ações em dinheiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Arnaldo Rodrigues Barbalho
DECRETO N? 89.550, DE 11 DE ABRIL DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Ciências, Admmísrracão, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Fundação
do Ensino Superior de Rio Verde, Goiás.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
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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 os Pareceres do Conselho Estadual de Educação de Goiás n?s 38/83 e 551/83, conforme consta dos
Processos n?s 294/81 e 524/83-CEE/GO e 23000.004287/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Ciências,
licenciatura plena, com habilitação em Biologia, a ser ministrado pela
Faculdade de Filosofia de Rio Verde; de Administração, com habilitações em Administração, com ênfase em Administração Pública e em
Administração Hospitalar, de Ciências Contábeis e de Ciências Econômicas, a serem ministrados pela Escola Superior de Rio Verde, ambas
mantidas pela Fundação do Ensino Superior de Rio Verde, com sede na
cidade de Rio Verde, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.551, DE 12 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 (dez) anos, a concessão
outorgada ao Sistema Clube de Comunicação Ltde., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de 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? do Decreto n:' 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n:'
171.561/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3? da Lei n? 4.117, de 27
de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a
concessão do Sistema Clube de Comunicação Ltda.; outorgada através
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do Decreto n? 39.128, de 2 de maio de 1956, para explorar, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade, aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.552, DE 12 DE ABRIL DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades mencionadas.
para explorarem serviços de reáiodítueeo
sonora em onda média, nas cidades e unidades da Feáereceo indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me n?s
50.362/83 e 71.103/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de
1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo.
junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 274, de 26 de junho de
1959
Entidade: Fundação João XXIII - Rádio por um Mundo Melhor
Cidade: Governador Valadares
Unidade da Federação: Minas Gerais
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Ato de Outorga: Decreto n? 218, de 24 de novembro de 1961.
Entidade: Fundação «Mater et Magistra» de Londrina - Rádio AI vorada de Londrina
Cidade: Londrina
Unidade da Federação: Paraná
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cuj as outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.553, DE 12 DE ABRIL DE 1984
Renova. por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades mencionadas.
para explorarem serviços de radiodifusão
sonora em onda média, nas Cidades e unidades da Federação indicadas ..

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos ProcessosMC nf' s
173.786/83, 174.490/83, 100.919/83, 51.050/83, 173.809/83, 100.750/83,
173.635/83 e 51.082/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 Idez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 916, de 31 de outubro de
1945
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Entidade: Rádio Difusora de Pirassununga Ltda.
Cidade: Pirassununga
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 31-B, de 21 de janeiro de
1961
Entidade: Rádio Independente de Barretos Ltda.
Cidade: Barretos
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 906, de 28 de outubro de
1955
Entidade: Rádio Cultura ·de Catalão Ltda.
Cidade: Catalão
Unidade da Federação: Goiás.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 837, de I? de setembro de
1950
Entidade: Rádio Difusora de Machado Ltda.
Cidade: Machado
Unidade da Federação: Minas Gerais'
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 156, de 17 de março de
1947
Entidade: Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda.
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.031, de 3 de novembro
de 1954
Entidade: Rádio Difusora de Itumbiara Ltda.
Cidade: Itumbiara
Unidade da Federação: Goiás
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 33-B, de 21 de janeiro de
1961
Entidade: Rádio Alvorada de Lins Ltda.
Cidade: Lins
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 983, de 22 de novembro
de 1948
Entidade: Rádio Cultura de Santos Dumont Ltda.
Cidade: Santos Dumont
Unidade da Federação: Minas Gerais
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
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88.066. de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 12 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.554, DE 17 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre o Departamento de Ensino da Aeronáutica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e de conformidade
com o artigo 78, item I, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967,
na redação dada pelo Decreto n:' 81.146, de 7 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. I? fica alterada para Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS) a denominação da Organização a que se refere o artigo I?
do Decreto n? 85.260, de 16 de outubro de 1980.
Art. 2? O Departamento de Ensino da Aeronáutica é o Órgão de
Direção Setorial do Ministério da Aeronáutica que tem por finalidade a
consecução dos objetivos da Política Aeroespacial Nacional, no Setor
de Ensino.
Parágrafo único. O DEPENS subordina-se diretamente ao Ministro da Aeronáutica.
Art. 3?

Compete ao DEPENS:
I - administrar a execução da Política de Ensino como
órgão central do respectivo Sistema; e
II - planejar, orientar, coordenar e avaliar estudos, pesquisas, projetos na área de ensino da Aeronáutica.

Art. 4?

O Departamento de Ensino da Aeronáutica é constituído

de:
I
H
HI
IV

Direção;
V ice- Direção;
Subdepartamento de Ensino; e
Unidades e Organizações de Ensino.
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§ I? O Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica
é Tenente-Brigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, não
incluído em categoria especial.
§ 2? O Vice-Diretor é Major-Brigadeiro do Quadro de Oficiais
Aviadores, da Ativa, não incluído em categoria especial.
§ 3? O Chefe do Subdepartamento de Ensino é Brigadeiro do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa.
Art. 5? A organização pormenorizada do DEPENS será estabelecida em Regulamento.
Art. 6? Subordinam-se ao DEPENS todas as escolas e cursos de
formação e especialização aeronáutica para militares da ativa e da reserva e civis, obedecidas as restrições regulamentares.
Art 7? Na aplicação deste decreto, observar-se-á o disposto no artigo 81, item I, da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980, até que o cargo a que se refere o § I? do artigo 4? seja previsto em Tabela de Lotação.

Art. 8° O Ministro de Estado da Aeronáutica expedirá os atos que
se fizerem necessários à execução deste decreto, observado o efetivo fixado no artigo I?, inciso 2, do Decreto n? 89.236, de 22 de dezembro de
1983.
Art. 9? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.555, DE 17 DE ABRIL DE 1984
Extingue a Colônia Militar de Tabatinga, no Ministério do Exército e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, de conformidade com o
disposto 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,
RESOLVE:
Art. I? Fica extinta a Colônia Mílitar de Tabatinga, a partir de I?
de maio de 1984.
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Art. 2? O Ministério do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto n ? 60.606, de 20 de abril de 1967 e demais d isposições em contrário.
Brasilia, 17 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Waiter Pires
DECRETO N? 89.556, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a compoeiçso das Categorias de Direção Intermediária e Assistência
Intermediária, do Gruoo-Direçeo e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura MEC, 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, na 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 no Processo DASP n? 00600-003626184-36.
DECRETA:
Art. 1 ~ São criadas e mantidas funções, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediárias, código DAI-l11, e Assistência Intermediária, código DAI-112, do GrupoDireção e Assistência Intermediárias, código DAI-110, do Quadro Permanente do Ministêrio da Educação e Cultura - MEC.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assistente, de
que trata este decreto, é a descrita no Anexo 11.
Art. 3? Os cargos relacionados no Anexo 111 ficam suprimidos para o fim de compensar despesas.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e· Cultura.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1984, 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ANEXO I
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

QUADRO PERMANENTE
FUNÇÕES DE· DIREÇÃO OU ASSISTENCIA INTERMEDIÁRIA
GRUPO-DIREÇÃO E ASSI8TENCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-no)

(Artigo 5? do Decreto n? 72.912, de 10 de outubro de 1973)
SITUACÃO ANTERIOR
N:' de
Cargosou

Denominação

SITUACÃO NOV A

Símbolo

Funções

N~

de

Funções

COORDENADORIA DE
COMUNICACÃO SOCIAL
1

Secretário
Administrativo

DAI-ll1.2

COORDENADORIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
.0'
Secretário
1

DIVISÃO DE RELACOES
PU8LICAS

1
2

Secretário
Administrativo
Assistente

Denominação

Administrativo

Categoria

Código

DAI-111.2

Funcional
Correlata

Agente Administrativo,
SA'SOl

DIVISÃO DE RELACOES
PUBLICAS

2

Secretário
Administrativo
Assistente

DAI-llU
DAI-1l2.3

SA-801 ou Datilôgrafo 8A-S02
Técnico
Comunicação Social, NS-931

I

Seção de Programação
Social e Eventos
Chefe

DAI-lI1.3

Técnico
cíal, NS-931

1

Seção de Programas
e Projetos
Chefe

DAI-111.3

Técnico
cial, NS-931

DAI-1l1.l

1

DAI-112.3

Agente Administrativo,

'm

,m

Comunicação So-

,m

Comunicação So-

SITUAÇÃO ANTERIOR
N~

SITUAÇÃO NOVA

de

Cargosou

Denominação

Simbolo

Funções

2

N? de
Funções

Denominação

DIViSA0 DE

DIVISÃO DE

EDlTORACÃO

EDlTORACAO

Secretário
Administrativo
Assistente

DAI-III.!
DAI-112.3

I

2

Secretário
Administrativo
Assistente

DAI-lIU
DAI-1I2,3

Seção de Revisão
Chefe

DAI-IH.3

DAI-lI 1.3

Seção de Programação
Visual
Chefe

secao de

2

Secretário Administrativo

DAI-III.!

Assistente

DAI-II2.3

DIVISÃO DE IMPRENSA
Secretário Administrativo
2

I·

Técnico em Assuntos Educacionais, NS-927, Técnico em
Assuntos Culturais, NS-928 ou
Técnico em Comunicação Social, NS-931

DAI-ll1.3

Técnico em Assuntos Culturais, NS-928 ou Técnico em Comunicação Social, NS-93I

DAI-1I1.3

Técnico em Comunicação Social, NS-931

DAI-llU

Agente Administrativo, SA-801
ou Datilógrafo, SA-802
Técnico em Comunicação Social, NS-931

Composiçiio

Chefe
DIViSA0 DE IMPRENSA

Agente Administrativo,
SA-801 ou Datilógrafo, SA-S02
Técnico em Assuntos Educacionais, NS-927, Técnico em Assuntos Culturais, NS-928 ou
Técnico em Comunicação Social, NS-931
Técnico em Assuntos Educacionais, NS-927, Técnico em Assuntos Culturais, NS-928 ou
Técnico em Comunicação Social, NS-93I

Seção de Redação
Chefe

Categoria
Funcional
Correlata

Código

Assistente

DAI-1I2.3

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR
N? de
Cergoeou
Funções

Símbolo

Denominaçâo

N? de
Funções

1

Código

Denominação

Seção de Recortes
Chefe

DAI·111.3

Categoria
Funcional
Correlata

Técnico em Comunicação 80·
cial, NS-931

ANEXO II
MINISTÉRIO DA EDUCACÃO E CULTURA
FUNÇOES DE ASSISTENCIA lr\!'ERMEDIÁRIA

CATEGORIA - ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA (DAI·1l2)
(Item II do artigo 9? do Decreto n? 72.912, de 1973)

N~

de Funções

Denominação

Código

Síntese das Atribuições Específicas

COORDENADORIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIViSA0 DE RELACOES
POBLICAS

2

Assistente

DAI-112.3

Assistir o chefe na orientação e participação do
Ministério em simpósios. encontros, seminários, reuniões e congressos.

DAI-1l2.3

Assistir o chefe na edlcao de publicações periódicas e
avulsas.

DIViSA0 DE EDITORACAo

2

Assistente

N? de Funções

Denominação

DIvIsÃo
2

DE

Côdigo

Síntese das Atribuições Específicas

DAI-112.3

Assistir o chefe na captação e divulgação de notícias
destinadas ao público interno e aos meios de comuuicação de massa.

IMPRENSA

Assistente

ANEXO III
Relação dos Cargos e Empregos do Quadro e Tabela Permanente do Ministério da Educação e Cultura,
suprimidos a partir da data da publicação deste anexo.

Quantidade

1
1
1

Categoria Funcional

Bibliotecário, Classe B
Agente Administrativo, Classe C
Agente Administrativo, Classe C

Nível

Vencimento

Qüinqüênio Gratificação
NS - 20%

Despesa Total

NS 13
NM29
NM25

301.270
200.814
165.250

120.508
40.162
33.050

421.778
240.976
198.300

667.334

193.720

861.054
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DECRETO N? 89.557, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, da Tabela Permanente do
Ministério da Educação e Cultura ~ MEC,
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? 00600-003626/84-36,
DECRETA:
Art. I? São mantidas e reclassificadas funções de confiança, na
forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Superior, código LT-DAS.IOl, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, código LT-DAS-I00, da Tabela Permanente do Ministério
da Educação e Cultura- MEC.
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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ANEXO I
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TABELA PERMANENTE
FUNÇOES DE CONFIANÇA

GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS-lOO)

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

N? de cargos,
Denominação

funções ou
encargos

Símbolo
ou valor
de gratificação

N? de cargos
ou
funções

1

Coordenador

LT-DAS-I01.2

1

DIVIsÃo DE RELACOES

PÚBLICAS

PÚBLICAS

LT-OAS-I01.1

1

Chefe

LT-DAS-IOl.l

1

Chefe

LT-DAS-IOl.l

Chefe

LT-DAS-IDl.l

DIViSA0 DE IMPRENSA

DIVISA0 DE IMPRENSA

1

Chefe

LT-DAS.lü1.3

DIVISÃO DE EDITORACÃO

DIVISA0 DE EDlTORAÇAO

1

Coordenador

DIViSA0 DE RELACOES

Chefe

Côdigo

COORDEN ADORIA DE
COMUNICACÃO SOCIAL

COORDENADORIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
1

Denominação

LT-DAS-IOl.l

1

Chefe

LT-DAS-IOl.l
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DECRETO N? 89.558, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre â Preeídêncie da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União, o
crédito suplementar no valor de Cr$
4.64Ó.OOO.OOO,OO, 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento e ao subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 4.640.000.000,00 (quatro bilhões, seiscentos
e quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução dos 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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D. O. de 23-4-84.

DECRETO N? 89.559, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçiio e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
17.000.000,00, para reforço de âoteçõee consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e do
Centro Nacional de Educação Especial, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 17.000.000,00 (dezessete míhões 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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O de 23-4-84.

DECRETO N? 89.560, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de diversas unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no valar de Cr$ 61.860.000,00, 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 61.860.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos 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 das dotações orçamentárias indicas no Anexo 11 deste decreto, e nos montantes especificados.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

105

Art. 3~ E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de abríl de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 23-4-84.

DECRETO N? 89.561, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
11.237.736.000,00, para reforço de âoteçõee
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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
11.237.736.000,00 (onze bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, setecentos 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 indicas 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.
Brasilia, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 23·4-84.
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DECRETO

N~

89.562, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Programas Especiais - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR. o crédito suplementar no valor
de Cr$ 18.687.000.000,00, para reforço de dotações consígnadas 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 5~, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 18.687.000.000,00 (dezoito bilhões, seiscentos e oitenta 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 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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e
República.

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 23-4-84 e republlcados no D.O. de 4-5-84.

DECRETO N? 89.563, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de
600.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

c-e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:

Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, 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.
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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

no. 23-4-84.

DECRETO N? 89.564, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Departamento do Pessoal,
o crédito suplementar no valor de Cr$
13.900.430.000,00, 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 5?, item IIl, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Departamento do Pessoal,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 13.900.430.000,00 (treze bilhões,
novecentos milhões e quatrocentos e trinta mil cruzeiros}, para reforço
das 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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 23-4-84.

DECRETO N? 89.565, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério do Interior; em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.358.800.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.358.800.000,00 (dois
bilhões, trezentos 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 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, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a.

de 23-4-84.
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DECRETO N? 89.566, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre o estabelecimento de Medidas de Emergência na área do Distrito
Federal e nos municípios, que indica, do
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, e tendo em vista o disposto no artigo 155,
da Constituição; e considerando a necessidade de preservar a ordem
pública na área do Distrito Federal, ameaçada de grave perturbação, e
considerando também ser mister prevenir que essa perturbação seja desenvolvida por intermédio de municípios do Estado de Goiás,

DECRETA:
Art. I? Fica determinada a adoção de Medidas de Emergência, de
acordo com as necessidades, na área do Distrito Federal e nos Municípios de Formosa, Cristalina, Luziânia, Ipameri, Catalão, Goiânia,
Anápolis, Itumbiara, Pires do Rio e Jataí, do Estado de Goiás.
§ 1? As medidas de que trata este artigo são as constantes das
alineas b, c, d, e e g, do § 2?, do artigo 156, da Constituição.
§ 2? A medida prevista na alinea f do mencionado § 2? do artigo
156 aplicar-se-á somente às telecomunicações.
§ 3? As gravações em «vídeotape- realizadas na área e nos municípios a que se refere este artigo deverão ser, antes de transmitidas,
examinadas previamente pelo órgão competente do Departamento de
Policia Federal.
§ 4? Nenhuma transmissão oral de estações de radiodifusão Sonora poderá ser realizada sem que tenha a aprovação prévia do órgão
competente do Ministério das Comunicações.

§ 5? O órgão competente do Ministério das Comunicações estabelecerá normas para a execução do disposto no parágrafo anterior.

Art. 2? Fica designado executor das medidas determinadas neste
decreto o Comandante do Comando Militar do Planalto.
Art. 3? Fica fixado o período de 19 de abril a 17 de junho de 1984
para aplicação das medidas referidas no artigo I? deste decreto.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Alfredo Karam
Walter Pires
R. S. Guerreiro
Ernane Galvêas
José Carlos Dias de Freitas
Nestor Jost
Esther de Figueiredo Ferraz
Murillo Macêdo
Délio Jardim de Mattos
Waldyr Mendes Arcoverde
Camilo Penna
Cesar Cals
Mário Andreazza
H. C. Mattos
Jarbas Passarinho
Rubem Ludwig
Leitão de Abreu
Octavio Aguiar de Medeiros
Waldir de Vasconcelos
Delfim Netto
Danilo Venturini
DECRETO N? 89.567, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Convoca as Polícias Militares do Estado de Goiás e do Distrito Federa.l, e dá outras oroviâêncíes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, combinado com o artigo
3?, letra d, do Decreto-lei n? 667, de 2 de julho de 1969, alterado pelo
Decreto-lei n:' 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e artigos I?, item Il, e 3?,
§ 2?, e parágrafo único do artigo 7?, do Decreto n? 88.540, de 20 de julho
de 1983,
DECRETA:
Art. I? São convocadas, a partir da data da publicação deste decreto, as Polícias Militares do Estado de Goiás e do Distrito Federal.
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Art. 2? Durante o período de convocação, as Polícias Militares de
que trata o artigo anterior estarão sujeitas às prescrições estabelecidas
no Decreto n? 88.540, de 20 de julho de 1983.
Art. 3?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 89.568, DE 18 DE ABRIL DE 1984
Concede à Embraer Aircraft Corporation, subsidiária da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., autorização para proceder a aumento do capital
social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a «Ernbraer Aircraft Corporat.ion», com sede em Fort
Lauderdale - Flórida, Estados Unidos da América, subsidiária da
EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., autorizada a
promover a elevação do seu capital social, no valor correspondente a
US$ 9,014,454.00 (nove milhões, quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta
e quatro dólares americanos), mediante a subscrição de novas ações.

Art. 2? A subscrição pela EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A. das ações a serem emitidas pela Embraer Aircraft
Corporation se fará pela incorporação ao patrimônio da companhia
subsidiária de bens no valor referido no artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua 'publ icação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 89.569, DE 23 DE ABRIL DE 1984
Altera os limites da Reserva Biológica
do Córrego do Veado, criada pelo Decreto
n.O 87.590. de 20 de setembro de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, inciso lU, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 5?, letra a, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de
1965, e no artigo 5?, letra a, da Lei n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Ficam alterados os artigos I? e 2? do Decreto n? 87.590, de
20 de setembro de 1982, que passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica criada, no Estado do Espírito Santo, a Reserva Biológica do Córrego do Veado, com uma área de 2.392ha
(dois mil, trezentos e noventa e dois hectares), subordinada ao
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.
Art. 2? A Reserva Biológica do Córrego do Veado, situada
entre as coordenadas geográficas de 18°16'00" e 18°25'00" Latitude Sul 40°06'00" e 40°12'00" Latitude WGr., tem os seguintes
limites: inicia no ponto situado na confluência dos Córregos
Santo Antônio e Izalino ou Água Limpa (ponto 1); desse ponto'
sobe 4.000 metros pelo Córrego Santo Antônio até o ponto 2, situado na sua margem esquerda; nesse ponto, tem início o limite
Oeste da Reserva, que se confronta com as terras de Nilo Picoli, Jo~éBarbosa,EmílioBongosto e Ilda de Tal, terminando no
ponto 3, situado, aproximadamente, a 600 metros da margem esquerda do Córrego São Roque, rumo Norte; desse ponto segue
no rumo geral Leste com uma distância aproximada de 3.100
metros até o ponto 4, fazendo o limite Norte com as terras de
José Sirino Dias, Maria Rita de Jesus, Joana Maria de Jesus,
Antônio Lourenço de Souza, João Maurício Costa, Antônio RodriguesPereira, Samuel Cassini, Antônio Bressan, Faustino
Marques e Denival Pereira; desse ponto segue no rumo geral
Sul, fazendo o limite Leste com as terras de Antônio Francisco
da Cruz, Olindo Padovan e Hilário Zanoni, até chegar ao ponto
5,. situado à margem esquerda do córrego Santo Antônio, numa
distância aproximada de 700 metros, abaixo da confluência dos
Córregos Santo Antônio e Iz alino ou Água Limpa; desse ponto
sobe pelo Córrego Santo Antônio até o ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro e perfazendo uma superfície de
2.392ha (dois mil, trezentos e noventa e dois hectares)».
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost

DECRETO N? 89.570, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor
de
100.000.000,00, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente
Orçamento.

c-s

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill , da Constituição Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial - STI, o crédito suplementar no montante 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 11 deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua .publ icação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfjm Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 25-4-84.
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DECRETO N7 89.571, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre à Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalbo. o crédito suplementar no valor de Cr$ 101.000.000,00, para

reforço de doteçõee 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 57, item lU, da Lei n7 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 17 Fica aberto à Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça
do Trabalho. o crédito suplementar no valor de Cr$ 101.000.000,00 (cento 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 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, 24 de abril de 1984; 1637 da Independência e 967 da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 25-4-84.

DECRETO N7 89.572, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
37.200.000,00, 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 57, item H l, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 17 Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito su-
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plementar no valor de Cr$ 37.200.000,'00 (trinta e sete milhões e duzentos
mil 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 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, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 25-4-84.

DECRETO N? 89.573, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor do Gabinete do Ministro e Secretaria
Geral - Órgãos Regionais do Trabalho, o
crédito suplementar no valor de Cr$
944.500.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que ihe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor do Gabinete do Ministro e Secretaria Geral - Órgãos Regionais do Trabalho, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 944.500.000,00 (novecentos e quarenta 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 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, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 25-4-84.

DECRETO N? 89.574, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde o crésuplementar no valor de
1.000.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
dito

c-e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição .que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas. 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 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, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 25-4-84.
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DECRETO N? 89.575, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre à Câmara dos Deputados o
crédito suplementar no valor de Cr$
200.000.000,00, 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 5?, item IIl, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados 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.
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, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O_ de 25-4-84.

DECRETO N? 89.576, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
284.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçemenio,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IIl, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 284.000.000,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões de cruzeiros),
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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, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 25-4-84.

DECRETO N? 89.577, DE 24 DE ABRIL DE 1984
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 artigo 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 outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a doar, ao Município de Macapá, no Território Federal do Amapá, uma área de terra, com 2.187ha (dois mil, cento
e oitenta e sete hectares), situada naquele Município, com o seguinte
perímetro: partindo do P-l, localizado na confluência do Rio Amazonas
com o Igarapé Fortaleza, e subindo pela margem esquerda do Igarapé
Fortaleza, numa distância de SOOm, encontra P-2, localizado em sua
margem esquerda; daí, com, o azimute de 85°30'20" e distância de 580m,
encontra o P-2-A, localizado à margem esquerda da Rodovia «Salvador
Diniz»; daí, seguindo esta Rodovia, na distância de 400m, encontra o P3, localizado à margem esquerda da Rodovia «Salvador Diniz»; daí, seguindo com o azimute de 157'00'00" e distância de 420m, encontra o P4; daí, com o azimute de 68'30'00" e distância de 1.l6Om, encontra o P5; daí, com o azimute de 15'00'00" e distância de 260m, encoutra o P-6,
localizado à margem esquerda da Rodovia «Salvador Diniz»: daí, seguindo esta Rodovia, até o Igarapé Paxicu, na distância de 200m, en-
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contra o P-7, localizado à margem direita da Rodovia «Salvador Diniz»:
d-aí, com o azimute de 53°40'40" e distância de 200m, encontra o P-8;
daí, com o azimute de 13°20'00" e distância de 840m, encontra o P-9;
daí, com o azimute de 336°45'00" e distância de 440m, encontra o P-10;
daí, com o azimute de 316°30'20" e distância de 600m, encontra o P-l1;
daí, com o azimute de 262°30'00" e distância de 920m, encontra o P-12;
daí, com o azimute de 282°20'00" e distância de 1.000m, encontra o P12-A, localizado à margem esquerda do Igarapé Fortaleza; daí, seguindo pela referida margem, na distância de 3.470m, encontra o P-13, localizado à margem esquerda do Igarapé Fortaleza; daí, subindo o referido
Igarapé, na distância de 3.270m, encontra o P-14; daí, com o azimute de
150°45'40" e distância de 80m, encontra o P-15; daí, com o azimute de
106°47'30" e distância de 560rp., encontra o P-16; daí, com o azimute de
81 °30'20" e distância de 490m, encontra o P-17; daí com o azimute de
137°00'00" e distância de 170m, encontra o P-18; daí, com o azimute de
217°30'30" e distância de 620m, encontra o P-19; daí, com o azimute de
236°33'10" e distância de 400m, encontra o P-20; daí, com o azimute de
151 °15'40" e distância de 660m, encontra o P-20-A, com o azimute de
141 °30'00" e distância de 340m, encontra o P-21; daí, com o azimute de
187°00'00" e distância de 110m, encontra o P-22; daí, com o azimute de
95°45'20" e distância de 120m, encontra o P-23; daí, com o azimute de
140°45'40" e distância de 540m, encontra o P-24; daí, com o azimute de
123°30'00" e distância de 400m, encontra o P-25, localizado à margem
esquerda da Rodovia «Juscelino Kubitschek»; daí, com o mesmo azimute e distância de 900m, encontra o P-26; daí, com o az imute de
109°00'00" e distância de 780m, encontra o P-27; daí, com o azimute de
257"30'00" e distância de 220m, encontra o P-28; daí, com o azimute de
263°20'00" e distância de 300m, encontra o P-29; daí, com o mesmo azimute e distância de 320m, encontra o P-30; daí, com o azimute de
165°30'20" e distância de 345m, encontra o P-31; daí, com o azimute de
246°30'00" e distância de 140m, encontra o P-31-A, localizado à margem
direita da Rodovia «Juscelino Kubitschek»; dai, seguindo pela citada
Rodovia, no sentido Macapá/Santana, na distância de 2.380m, encontra
o P-31-B; daí, com o azimute de 126°00'00" e distância de 720m, encontra o P-31-C, localizado à margem direita do Rio Amazonas; daí, descendo o referido Rio, na distância de 140m, encontra o P-31-D; daí, com
o azimute de 305°45'00" e distância de 540m, encontra o P-31-E; daí,
com o azímute de 220°25'15" e dístância de 60m, encontra o P-31-F; daí,
com o azimute de 306°00'00" e distância de 370m, encontra o P-31-G, localizado à margem esquerda da Rodovia «Juscelino Kubitschek»; daí,
seguindo pela citada Rodovia, no sentido Macapá/Santana, na distância de 1.300m, encontra o P-32; daí, com o azimute de 166°45'40" e distância de 680m, encontra o P-33; daí, com o azimute de 105°20'00" e distância de 280m, encontra o P-34; daí, com o azimute de 103°20'20" e distância de 250m, encontra o P-35; daí, com o azimute de 170°30'40" e distância de 110m, encontra o P-36; localizado à margem esquerda do Rio
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Amazonas; daí, descendo o referido Rio, na distância de 720m, encontra
o P-37, que também é o M-IPT .3, da área da Marinha, situado à margem direita do Rio Amazonas; daí, com o azimute de 336°10'20" e distância de 620m, encontra o P-38; daí, com o azimute de 65°30'00" e distância de 160m, encontra o P-39; daí, com o azimute de 334°30'40" e distância de 400m, encontra o P-40; daí, com o azimute de 247°30'00" e distância de 320m, encontra o P-41; dai, com o azimute de 156°00'00" e distância de 140m, encontra o P-42; daí, com o azimute de 246°20'40" e distância de 360m, encontra o P-43; daí, com o azimute de 156°10'20" e distância de 860m, encontra o P-44; daí, descendo o Rio Amazonas na distância de 4.500m, encontra o P-I, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo integra área
maior, registrada em nome da União Federal, no Registro de Imóveis
da Comarca de Macapá, Território Federal de Amapá, no livro 2, f!. 22,
matricula 22.

Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à expansão da Cidade de
Macapá, no Município de Macapá, Território Federal do Amapá.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá de pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a fiklidade 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, 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.
Brasília, 24 de abríl de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.578, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Homologa a demarcação da Reserva
Indigena, que menciona, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e tendo
em vista o Decreto n? 54, de 9 de abril 'de 1931, do Estado de Mato

ATOS DO PODER EXECUTIVO

121

Grosso e o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos legais, a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (FUN AI), da
Reserva Indígena Kadiwéu, constituída de terras do domínio da União,
localizada no Município de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do
Sul.
Art. 2? A Reserva Indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Leste - O perímetro demarcado desenvolve-se a
partir do Marco 00 (zero) de coordenadas geográfícas 20'14'03,5" S e
56'57'59,2 WGr.; implantado na cabeceira do Río N aitaka na serra da
Bodoquena; daí, segue por uma linha reta de azimute 132°28'36" com
uma distância de 2.431,92m, até o Marco 01 (um) de coordenadas geográficas 20'14'56,9" S e 56'56'57,4" WGr.; daí, segue por uma linha reta
de azimute 191 '23'17" com uma distância de 1.712,01m, até o Marco 02
(dois) de coordenadas geográficas 20'15'51,5" S e 56'57'09,0" WGr.;
daí, segue por uma linha reta de azimute 176°28'17" com uma distância
de 2.382,51m, até o Marco 03 (três) de coordenadas geográficas
20'17'08,8" S e 56'57'03,9" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 154'45'46" com uma distância de 1.494,42m, até o Marco 04 (quatro) de coordenadas geográficas 20'17'52,8" S e 56'56'41,9" WGr.; daí,
segue por uma linha reta de azimute 152°11'54" com uma distância de
2.564,56m, até o Marco 05 (cinco) de coordenadas geográficas
20'19'06,6" S e 56'56'00,7" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 203'31 '22" com uma distância de 2.220,48m, até o Marco 06 (seis)
de coordenadas geográficas 20'20'12,8" S e 56'56'31,2" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute 234'46'21" com uma distância de
2.004,99m, até o Marco 07 (sete) de coordenadas geográficas 20'20'50,5"
S e 56'57'27,7" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute
254'12'08" com uma distância de 1.704, 98m, até o Marco 08 (oito) de
coordenadas geográficas 20'21 '05,6" S e 56'58'24,3" WGr.; daí, segue
por uma linha reta de azimute 247°07'15" com uma distância de
2.087,36m, até o Marco 09 (nove) de coordenadas geográficas 20'21 '31,2"
S e 56'59'30,6" WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
130'46'48" com uma distância de 1.322, 24m, atê o Marco 10 (dez) de
coordenadas geográficas 20'22'00,00" S e 56'58'56,0" WGr.; daí, segue
por uma linha reta de azimute 154°02'01" com uma distância de
905,17m, até o Marco 11 (onze) de coordenadas geográficas 20'22'26,6"
S e 56°58'42,4" WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute
140'29'08" com uma distância de 1.374,62m, até o Marco 12 (doze) de
coordenadas geográficas 20'23'01,1" S e 56'58'12,2" WGr.; daí, segue
por uma linha reta de azimute 110°53'29" com uma distância de
1.999, 99m, até o Marco 13 (treze) de coordenadas geográficas
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20'23'24,2" S e 56'57'07,7" WGr.; dai, segue por uma linha reta de az imute 185'45'02" com uma distâncía de 1.736,57m, até o Marco 14 (quatorze) de coordenadas geográfícas 20'24'20,4" S e 56'57'13,7" WGr.;
daí, segue por uma linha reta de azimute 114°09'26" com uma distância
de 1.312,77m, até o Marco 15 (quinze) de coordenadas geogr áfícas
20'24'37,9" S e 56'56'32,4" WGr.; dai, segue por uma Hnha reta de az imute 135'23'58" com uma distâncía de 1.555,20m, até o Marco 16 (dezesseis) de coordenadas geográficas 20'25 '13, 9" S e 56'55 '54, 7" WGr.; daí,
segue por uma linha reta de azimute 173°59'04" com uma distância de
1.232, 26m, até o Marco 17 (dezessete) de coordenadas geográficas
20'25'53,8" S e 56'55'50,2" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 198'01'05" com uma distância de 1.123,34m, até o Marco 18 (dezoito] de coordenadas geográficas 20'26'28,5" S e 56'56'02,2" WGr; dai, segue por uma línha reta de azimute 143'31'48" com uma distância de
1.288, 14m, até o Marco 19 (dezenove) de coordenadas geogr áfícas
20'27'02,2" S e 56'55'35,7" WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 149'13'20" com uma distância de 1.903,17m, até o Marco 20 (vinte)
de coordenadas geográficas 20'27'55,4" S e 56'55'02,1" WGr; dai, segue
por uma linha reta de azimute 160°53'04" com uma distância de
1.770,00m, até o Marco 21 (vinte e um) de coordenadas geogr áficas
20°28'49,8" S e 56°54'42,1" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 222'00'20" com uma distância de 1.318,36m, até o Marco 22 (vinte
e dois) de coordenadas geográficas 20'29'2i,7" S e 56'55'12,5" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 79°05'05" com uma distância
de 551,66m, até o Marco 23 (vinte e três) de coordenadas geográficas
20'29'18,3" S e 56'54'53,8" WGr; daí, segue por uma línha reta de azimute 177'57'30" com uma distância de 1.069,48m, até o Marco 24 (vinte
e quatro) de coordenadas geográficas 20'20'53,0" S e 56'54'52,5" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 136°16'29" com uma distância
de 938, 86m, até o Marco 25 (vinte e cínco) de coordenadas geográficas
20'30'15,1" S e 56'54'30,1" WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 179'46'00" com uma distâncía de 2.477,88m, até o Marco 26 (vinte
e seis) de coordenadas geográficas 20'31 '35,7" S e 56'54'29,7" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 160°10'09" com uma distância
de 1.188,61m, até o Marco 27 (vinte e sete) de coordenadas geográficas
20'32'12,1" S e 56'54'15,7" WGr; dai, segue por uma linha reta de az imute 161 '00'23" com uma distância de 2.103,02m, até o Marco 28 (vinte
e oito) de coordenadas geográficas 20'33'16,7" S e 56'53'52,0" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 116°07'24" com uma distância.
de 2.331,04m, até o Marco 29 (vinte e nove) de coordenadas geogr áficas
20'33'50,1" S e 56'52'39,7" WGr; dai, segue por uma línha reta de azimute 179'55'04" com uma distâncía de 2.175,08m, até o Marco 30 (trinta) de coordenadas geográficas 20'35'00,8" S e 56'52'39,6" WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 251 °08'43" com uma distância de
1.443, 89m, até o Marco 31 (trinta e um) de coordenadas geográficas
20'35'16,0" S e 56'53'26,7" WGr; daí, segue por uma linha reta de az i-
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mute 130°59'35" com uma distância de 2.523,70m, até o Marco 32 (trinta
e dois) de coordenadas geográficas 20°36'08,09" S e 56°52'09,0" WGr; daí,
segue por uma linha reta de azimute 147°33'58" com uma distância de
1.228,40m, até o Marco 33 (trinta e três) de coordenadas geográficas
20°36'43,6" S e 56°51'58,1" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 195°10'54" com uma distância de 2.351,65m, até o Marco 34 (trinta
e quatro) de coordenadas geográficas 20°37'57,4" S e 56'52'19,3" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 205°16'46" com uma distância
de 1.660,54m, até o Marco 35 (trinta e cinco) de coordenadas geográficas
20°38'46,3" S e 56°52'43,8" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 185°18'39" com uma distância de 1.492,23m, até o Marco 36 (trinta
e seis) de coordenadas geográficas 20°39'34,6" S e 56°52'48,5" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 131 °01 '56" com uma distância
de 699,58m, até o Marco 37 (trinta e sete) de coordenadas geográficas
20°39'49,5" S e 56'52'30,3" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 212°02'42" com uma distância de 2.617,51m, até o Marco 38 (trinta
e oíto) de coordenadas geográficas 20°41 '01,7" S e 56°53'18,2" WGr;
daí, segue por uma linha reta de azimute 175°52'39" com uma distância
de 1.351,99m, até o Marco 39 (trinta e nove) de coordenadas geográficas
20°41 '45,6" S e 56°53'14,8" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 147°30'51" com uma distância de 918,OOm, até o Marco 40 (quarenta) de coordenadas geográficas 20°42'10,8" S e 56°52'57,8" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 161 °40'21" com uma distância de
1.253, 49m, até o Marco 41 (quarenta e um) de coordenadas geográficas
20°42'49,5" S e 56°52'44,1" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 157°16'49" com uma distância de 1.937,84m, até o Marco 42 (quarenta e dois) de coordenadas geográficas 20'43'47,6" S e 56°52'18,2"
WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 160°08'47" com uma distância de 1.964,91m, até o Marco 43 (quarenta e três) de coordenadas
geográficas 20°44'47,7" S e 56'51 '55,1" WGr; dai, segue por uma linha
reta de azimute 199°29'36" com uma distância de 1.686,25m, até o Marco 44 (quarenta e quatro) de coordenadas geográficas 20°45'39,4" S e
56°52'14,5" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 208°07'58"
com uma distância de 1.590, 55m, até o Marco 45 (quarenta e cinco) de
coordenadas geográficas 20°46'25,1" S e 56°52'40,4" WGr; dai, segue
por uma linha reta de azimute 86°53'16" com uma distância de 610,60m,
até o Marco 46 (quarenta e seis) de coordenadas geográficas 20°46'24,0"
S e 56°52'19,3" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute
153°14'38" com uma distância de 1.444,87m, até o Marco 47 (quarenta e
sete) de coordenadas geográficas 20°47'05,9" S e 56°51 '56,7" WGr; daí,
segue por uma linha reta de azimute 111 °08'07" com uma distância de
2.048, 35m, até o Marco 48 (quarenta e oito) de coordenadas geográficas
20°47'29,9" S e 56'50'50,6" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 191 °02'39" com uma distância de 2.133,IOm, até o Marco 49 (quarenta e novel de coordenadas geográficas 20°48'38,0" S e 56'51 '04, 7"
WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 198°21 '29" com uma dis-
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tância de 2.541,13m, até o Marco 50 (cinqüenta) de coordenadas geográficas 20"49'56,5" S e 56"51 '32,3" WGr; dai, segue por uma linha reta de
azimute 233"15'50" com uma distância de 1.458,38m, até o Marco 51
(cinqüenta e um) de coordenadas geográficas 20"50'24,9" S e 56"52'12,7"
WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 214"09'15" com uma distância de 1.946,71m, até o Marco 52 (cinqüenta e dois) de coordenadas
geográficas 20"51 '17,3" S e 56"52'50,5" WGr; dai, segue por uma linha
reta de azimute 157°09'44" com uma distância de 1.893,81m, até o Marco 53 (cinqüenta e três) de coordenadas geográficas 20"52'14,1" S e
56"52'25,0" WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 153"33'41"
com uma distância de 2.006, 95m, até o Marco 54 (cinqüenta e quatro) de
coordenadas geográficas 20"53'14,0" S e 56"51 '57,3" WGr; dai, segue
por uma linha reta de azimute 133°15'39" com uma distância de
1.291,82m, até o Marco 55 (cinqüenta e cinco) de coordenadas geográficas 20"53'42,7" S e 56"51 '24,8" WGr; dai, segue por uma linha reta de
azimute 199"58'19" com uma distância de 2.522,32m, até o Marco 56
(cinqüenta e seis) . de coordenadas geográficas 20"54'59,9" S e
56"51 '54,5" WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 198"36'29"
com uma distância de 2.007,25m, até o Marco 57 (cinqüenta e sete) de
coordenadas geográficas 20"56'01,8" S e 56"52'16,6" WGr; dai, segue
por uma linha reta de azimute 216°15'40" com uma distância de
1.445, 43m, até o Marco 58 (cinqüenta e oito) de coordenadas geográficas
20"56'39,7" S e 56"52'46,2" WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 153"39'15" com uma distância de 1.891,37m, até o Marco 59 (cinqüenta e nove) de coordenadas geográficas 20"57'34,8" S e 56"52'17,1"
WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 128°08'34" com uma distância de 1.864,71m, até o Marco 60 (sessenta) de coordenadas geográficas 20058'12,2" S e 56"51 '26,3" WGr; dai, segue por uma linha reta de
azimute 190"58'57" com uma distância de 1.542,14m, até o Marco 61
(sessenta e um) de coordenadas geográficas 20"59'01,5" S e 56"51'36,4"
WGr; daí, segue por uma linha reta de azimute 215°28'03" com uma distância de 2.164,S5m, até o Marco 62 (sessenta e dois) de coordenadas
geográficas 20"59'58,9" S e 56"52'19,9" WGr; dai, segue por uma linha
reta de azimute 177"41 '43" com uma distância de 331,12m, até o Marco
63 (sessenta e três) de coordenadas geográficas 21"00'09,6" Se
56"52'19,4" WGr; dai, segue por uma linha reta de azimute 113"06'52"
com uma distância de 1.310,58m, até o Marco 64 (sessenta e quatro) de
coordenadas geográficas 21 "00'26,3" S e 56"51 '37,6" WGr; dai, segue
por uma linha reta de azimute 161 °30'17" com uma distância de
1.353,20m, até o Marco 65 (sessenta e cinco) de coordenadas geográficas
21"OI'08, 1" S e 56"51 '22,7" WGr; implantado na cabeceira de uma
ponte de madeira, na margem direita do Rio Aquidabã. Sul - Do Marco 65 (sessenta e cinco) segue pelo Rio Aquidabã, sentido jusante, até o
Ponto R-lO (dez) de coordenadas geográficas 20"58'24,8" S e 57"48'54,6"
WGr; localizado na Foz do Rio Aquid abã no Rio Paraguai. Norte e Oeste - Do Ponto R-lO (dez) segue pelo Rio Paraguai, sentido montante,
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até o Ponto R-OI (um) de coordenadas geográficas 20°55'51,9" S e
57°50'11,8" WGr., localizado na Foz do Rio Nabileque com o Rio Paraguai; dai, segue pelo Rio N abileque, sentido montante, até o Ponto N -01
(um) de coordenadas geográficas 20°39'49,8" S e 57°38'13,7" WGr., localizado na Foz do Rio N aitaka com o Rio N abileque; dai, segue pelo Rio
N aitaka, até o Marco 00 (zero) ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.579, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Homologa a demarcação da área indígena que menciona, no Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos legais, a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (FUN AI), da
área indígena denominada Pirineus de Souza, de posse imemorial dos
grupos indígenas Sabane, Edalamare, Tauande, Manduca e Mamainde,
localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte
delimitação: Norte - Partindo do Marco OI (PT-03), situado na confluência de dois igarapés sem denominação, afluente do Igarapé 'I'ouleri, de coordenadas geográficas 12°40'07,0" S e 59°58'57,2" WGr; dai,
segue por uma linha reta com azimute 95°30'31,2" e distância de
18.796,302 metros, até o Marco 10 (PT-041, situado na margem esquerda
do Rio Doze de Outubro, de coordenadas geográficas 12°40'58,4" S e
59°48'37,0" WGr; Leste - Do Marco 10 (dez), segue pelo Rio Doze de
Outubro, margem esquerda confrontando com a Reserva Indígena Nambikwara, na distância de 32.004,887 metros, chega ao marco 11 (PT-05),
situado na margem esquerda do referido rio, de coordenadas geográficas 12°51 '19,2" S e 59°56'32,7" WGr; Sul - Do Marco 11 (onze), segue
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por uma linha reta de azimute 323°34'19,7" e distância de 18.768,598 metros, chega ao Marco 20 (PT-Ol), situado na margem direita do Igarapé
Touléri, próximo de uma ponte de coordenadas geográficas 12°43'12,5"
S e 60°02'47,7" WGr; Oeste - Do Marco 20 (vinte). segue pelo Igarapé
Touleri, sentido jusante margem direita, com distância de 11.338,839
metros, até o Ponto 02 (dois), situado na confluência com um igarapé
sem denominação de coordenadas geográficas 12°41'07,0" S e
59°58'29,8" WGr; daí, segue pelo referido igarapé sem denominação DO
sentido montante, margem direita na distância de 1.728,295 metros, até
O Marco 01 IPT-03j, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 89.580, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Homologa a demerceçüo da área inâíçena que menciona, no Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de
1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos legais, a demarcação administrativa promovida pela Fundação N acionai do Índio IFUN Al] da
área Indígena denominada Guaimbé, de posse imemorial do grupo
indígena Kaiwá, no Municipio de Ponta Porá, Estado de Mato Grosso
do Sul.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte
delimitação: Norte e Leste: o perímetro desenvolve-se a partir do Marco 03 (três] de cimento, de coordenadas geográficas 22°50'32",595 S e
55°13'00",871 WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
68°35'22",1 e uma distância de 1.369,58m, até o Marco 04 (quatro) de cimento, de coordenadas geográficas 22°50'15",841 S e 55°12'16"367
WGr; dai, segue por uma linha reta com azimute de 68°45'04",6 e uma
distância de 605,29m, até o Marco 05 (cinco) de cimento, de coordenadas
geográficas 22°50'08",487 S e 55°11'56",677 WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 155°26'08",3 e uma distância de 359,42m, até o
Marco 06 (seis] de cimento, de coordenadas geográficas 22°50'19",053 S
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e 55°11 '51 H,298 WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
155"24'10",9 e uma distância de 633, 38m, até o Marco 07 (sete) de cimento, de coordenadas geográficas 22"50'37",668 S e 55"11 '41 ",805
WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 155°20'23",9 e uma
distância de 6'77,50m, até o Marco 08 (oito) de cimento, de coordenadas
geográficas 22"50'57",596 S e 55"11'31",626 WGr; daí, segue por uma linha reta com azímute de 154"52'19",3 e uma distância de 624,62m, até o
Marco 09 (nove) de cimento, de coordenadas geográficas 22"51 '15",845 S
e 55°11'22",081 WGr; daí, segue por uma linha reta com azimute de
117"31 '47",1 e uma distância de 385,90m, até o marco 10 (dez) decimento, de coordenadas geográficas 22"51 '21",506 S e 55"11 '10",002 WGr;
. daí, segue por uma linha reta com azimute de 192°30'20",3 e uma distância de 420,54m, até o Marco 11 (onze) de cimento, de coordenadas
geográficas 22"51'34",888 S e 55"11 '13",018 WGr; daí, segue por uma linha reta com azimute de 178"51'27",7 e uma distância de 1.413,70m, até o
Marco 12 (doze) de cimento, de coordenadas geográficas 22"52'20",819 S
e 55"11'11",420 WGr; daí, segue por uma linha reta com azimute de
174"42'13",5 e uma distância de 34,44m, até o Ponto A-12 (doze) de coordenadas geográficas 22"52'21 ",932 S e 55"11'11 ",294 WGr; determinado
na margem esquerda do Guaembeperi. Sul e Oeste: Do ponto A-12 (doze) segue pela margem esquerda do Rio Guaembeperi sentido montante,
uma distância de 7.864,88m, até o Marco 01 (um) de cimento, de coordenadas geográficas 22"50'45",889 S e 55"13'06",748 WGr; daí, segue por
uma linha reta COm azimute de 07"54 '20" e uma distância de 175,69m,
até o Marco 02 (dois) de cimento, de coordenadas geográficas
22"50'40",223 S e 55"13'05",975 WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 32"29'46",3 e uma distância de 276,12m, até o Marco 03
(três) de cimento, vértice inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abríl de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 89.581, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Outorga a Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S,A. ~ ELETROSUL, concessão para o aproveitamento da. energia hidráulica
de um trecho do rio Iguaçu, no local denominado Capanema, nos Municípios de Capanema e Céu Azul, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e 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 MME n?·703.072/80,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
de um trecho do rio Iguaçu, no local denominado Capanema, situado
nos Municípios de Capanema e Céu Azul, Estado do Paraná.
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 concessionária concluirá as obras no prazo que for fixado na portaria de aprovação do projeto básico, executando-as de acordo
com o mesmo, com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Art. 3? 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. 4? 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. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃOFIG UEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.582, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Renova prazo de concessão outorgada à
Knorr & Cie Ltda., para o aproveitamento
da energia hidráulica de uma queda d'água
no rio Palmeira, no Município de Panambi,
Estado do Rio Grande do Sul.

o PR.ESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no artigo 80. do Decreto n? 41.019. de 26 de fevereiro de 1957. e o que
consta do Processo MME n? 701.479/82,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada. pelo prazo de 30 (trinta) anos. a concessão
outorgada à Knorr & Cia Ltda.• pelo Decreto n? 32.461, de 26 de março
de 1953. atualmente Hidroelétrica Panambi S.A .• em decorrência da alteração da respectiva razão social, por decisão de sua Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 1975. para o aproveitamentoda energia hidráulica de uma queda d'água no rio Palmeira,
no Município de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? A Hi,droelétrica ,Panambi S.A. observará as condições
previstas no Decreto n? 32.461, de 26 de março de 1953, e outras que
vierem a ser estipuladas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.583. DE 24 DE ABRIL DE 1984
Altera a redação do Art. I?, do Decreto
n." 89.003, de 16 de novembro de 1983, que
declarou de utilidade pública, para fins de
desapropriação, área de terra necessária à.
implantação da subestação de Londrina da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. ELETROSUL, no Estado do Paraná.

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
artigo 5?, letra f. do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941. e o que
consta do Processo MME n? 702.696/81.
DECRETA:
Art. I?

O artigo I?

do Decreto n? 89.003. de 16 de novembro de

1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. I? Fica declarada de utilidade pública. para fins de
desapropriação. a área de terra de .propriedade particular, com
o total de 188.007.00m' (cento e oitenta e oito mil e sete metros
quadrados). necessária à implantação da subestação de Londrina, no Município de Londrina, Estado do Paraná».
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.584, DE 24 DE ABRIL DE 1984
Promulga as Emendas aos artigos 24 e
25 da Constituição da Organização Mundial
de Saúde, adotadas na Resolução n? WHA
29.38, aprovada pela 29~ Assembléia Mundial de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso
Nacionai aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 38, de 24 de maio de
1982, as Emendas aos artigos 24 e 25 da Constituição da Organização
Mundial de Saúde - OMS adotadas na Resolução n? WHA 29.38, aprovada pela 29~ Assembléia Mundial de Saúde, em Genebra, a 17 de maio
de 1976,
Considerando que o Governo brasileiro depositou junto ao
Secretariado Geral da Organização das Nações Unidas, em 27 de agosto
de 1982, o correspondente Instrumento de Aceitação,
Considerando que as referidas emendas entraram em vigor, para o
Brasil e demais membros, a 20 de janeiro de 1984, nos termos do artigo
73 da Constituição da Organização,
DECRETA:
Art. I? As Emendas aos artigos 24 e 25 da Constituição da Organização Mundial de Saúde - OMS adotadas na Resolução n? WHA
29.38, aprovada pela 29~ Assembléia Mundial de Saúde, apensas por cópia ao presente decreto, serão executadas e cumpridas tão inteiramente
como nelas se contêm.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. G uereiro
As emendas estão publicadas no D.O. de 25-4·84
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DECRETO N? 89.585, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Altera o Regulamento para o Corpo de
Oficiais da Reserva do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os artigos números 52 e 60 do Regulamento para o Corpo
de Oficiais da Reserva do Exército (R-68), aprovado pelo Decreto n?
85.587, de 29 de dezembro de 1980, passam a vigorar com as seguintes
redações:
.
«Art. 52. Desde que haja interesse para o Exército, por
ato do Comandante de Região Militar, poderão ser transferidos
para os Quadros de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas ou Veterinários da 2'; Classe da Reserva, os Oficiais R/2 das Armas,
Material Bélico e Serviço de Intendência diplomados em Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária, bem como poderá
haver transferência de um Quadro para outro.

Art. 60. O Oficial R/2 deixará de pertencer ao CORE por
ato do Comandante de Região Militar:
1. ao completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, exceto
os classificados em «destino especial» e «destino reservado»;
2. no caso de perda de posto;
3. ao ingressar em outra Força Armada ou Força Auxiliar;
4. quando for incluido na Ativa, em virtude de conclusão
de curso de formação para Oficial da Ativa;
5. por falecimento;
6. por incapacidade física definitiva».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o parágrafo único do artigo 60 e as disposições em
contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO

N~

89.586, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Delega competência ao Ministro do
Exército para aprovar o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Ministério do
Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1 ~ É delegada competência ao Ministro de Estado do Exército para aprovar o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais - RISG
- do Ministério do Exército.
Art. 2~ O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais - RISG terá
por objetivo estabelecer normas relacionadas com a vida interna e com
os serviços gerais das Unidades de Tropa, bem assim as relativas às
atribuições, às responsabilidades e ao exercício das funções de seus integrantes.
§ 1 ~ O RISG estabelecerá também normas para as Guarnições Militares.
§ 2~ As disposições do RISG estender-se-ão às demais Organizações Militares do Ministério do Exército, no que lhes for aplicável.
Art. 3~ O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais - RISG observará:
I - disposições de leis e regulamentos em vigor que tenham pertinência com os assuntos do RISG;
11 - prescrições sobre situações extraordinárias, compreendendo sobreaviso, prontidão e ordem de marcha, em que
se indique a autoridade competente para impor tais medidas,
sem prejuízo de determinação especifica do Presidente da República e do Ministro do Exército;
III - liberação de rotinas dispensáveis; e
IV - delegação de competéncia.
Art. 4~ É considerado revogado na data da publicação do ato Ministerial que aprovar o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais RISG, o Decreto n~ 42.018, de 9 de agosto de 1957.
Art. 5~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 89.587, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Revoga o Decreto n? 75.194, de 7 de janeiro de 1975, que aprovou o Regulamento
para o Serviço de Auditoria da Marinha.

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 4?, item lI, do Decreto n? 62.860, de 18 de junho de 1968, na
redação dada pelo Decreto n? 85.924, de 22 de abril de 1981,
DECRETA:
Art. 1? Fica revogado o Decreto n? 75.194, de 7 de janeiro de 1975,
que aprovou o Regulamento para o Serviço de Auditoria da Marinha.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 89.588, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Cria o Instituto Nacional de Estudos
do Mar (INEM), o inclui no regime de que
trata o Decreto n? 86.212, de 15 de julho de
1981, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista
o disposto nos Decretos n?s 86.212 e 86.549, de 15 de julho e 6 de novembro de 1981,
DECRETA:
Art. I? Ê criado, na estrutura básica da organização do Ministério da Marinha, o Instituto Nacional de Estudos do Mar, com a finalidade de assegurar e racionalizar a realização dos estudos necessários
ao conhecimento e à utilização dos oceanos e águas interiores, incluindo a 'sua superfície, massa d 'água em qualquer estado, o fundo e camadas subjacentes, observadas as metas decorrentes da Política Nacional
para os Recursos do Mar.

Parágrafo único. O INEM terá sede na cidade de Arraial do Cabo,
Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2? O Ministro de Estado da Marinha supervisionará o Instituto Nacional de Estudos do Mar na condição de Ministro Coordenador
da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM).
Art. 3? Para os fins deste decreto são consideradas como águas
interiores aquelas abrangidas por bacias, lagoas e rios, até onde houver
influência do Mar.
Art. 4? É competência básica do INEM executar trabalhos de
pesquisa e ensino.

Parágrafo único. Serão estabelecidas pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRMI as prioridades a serem atribuídas
ao INEM.
Art. 5? A finalidade estabelecida para o INEM de que trata o artigo I? será atingida mediante atuação nas áreas de:
Recursos vivos;
I
11
Recursos minerais;
III
Recursos energéticos;
IV
Produtos industriais;
V
Utilização de ambientes costeiros;
VI
Ambientes oceânicos;
VII
Poluição; e
VIII
Formação de Pessoal.
Parágrafo único. A formação de pessoal a ser desenvolvida pelo
INEM se limitará aos campos que não tenham ainda similar no País.
Art. 6? Eíca.Jncluído o Instituto Nacional de Estudos do Mar no
regime de autonomia limitada de que trata o Decreto n? 86.212, de 15 de
julho de 1981, nos termos e condições estabelecidos no presente decreto.
Art. 7? A autonomia limitada a que se refere o artigo anterior
abrangerá a competência para a prática dos seguintes atos:
I - contratar especialistas, de nível médio ou superior e
consultores técnicos, nos termos e sob as limitações previstas
no Decreto n? 86.549, de 6 de novembro de 1981, conforme tabela
a ser submetida, mediante Exposição de Motivos, à aprovação
do Presidente da República, pelo Ministro de Estado da Mari·
nha;
11 - elaborar, com base em dotações específicas, sua proposta orçamentária a ser aprovada na forma da legislação vigente, segundo classíficação adotada no Orçamento da União; ,
III - efetuar, no âmbito do próprio órgão, a discriminação
detalhada das dotações orçamentárias globais, logo que publicada a lei orçamentária ou o decreto de abertura de crédito adicional, ou aprovadas quaisquer outras receitas;
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IV - movimentar, no âmbito do órgão, seus créditos orçamentários ou adicionais; e
V - adotar normas próprias relativas á administração
material, obras e serviços, aprovadas pelo Ministro de Estado
.da Marinha.
Art. 8? Fica instituído no INEM um fundo especial de natureza contábil, sob a denominação de Fundo de Estudos do Mar FUNDEM, destinado a centralizar recursos e financiar as atividades
do órgão, a cujo crédito serão levados todos os recursos destinados a
atender as suas necessidades, observado o disposto nos Decreto-leis
n?s 1.754 e 1.755, de 31 de dezembro 'de 1979.
§ 1?

Constituirão recursos do FUNDEM:

a) os de origem orçamentária e extra-orçamentária;
b) as contribuições provenientes de convênios e acordos
com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
c) doações, auxílios e subvenções de entidades públicas ou
privadas; e
d) importâncias provenientes de prestação de serviços, fornecimento e alienação de bens e de outras fontes.
§ 2? Os saldos do FUNDEM, verificados no fim de cada
exercício, constituirão receita do exercício seguinte.
Art. 9? A administração do Instituto Nacionai de Estudos do Mar
será exercida por um Diretor, nomeado pelo Presidente da República,
mediante indicação do Ministro de E stado da Marinha.
§ .1? O cargo de Diretor do INEM será exercido por OficialGeneral, do Corpo da Armada, da Ativa.
§ 2? Em caráter excepcional, o cargo de que trata o parágrafo anterior poderá ser exercido por um Oficial-General, do Corpo da Armada, da Reserva Remunerada ou por um civil de reconhecida competência no campo da ciência" e da tecnologia, quando, por absoluta necessidade de serviço, deixar de ser provido por Oficial-General da Ativa.
§ 3? Na hipótese do parágrafo anterior, quando o cargo for exercido por um civil, a nomeação será efetuada para o exercício de cargo civil, em comissão.
§ 4? A organização do INEM será estabelecida em Regulamento
aprovado pelo Presidente da República.
Art. 10. Os serviços do INEM serão atendidos por:
I - servidores do Ministério da Marinha, colocados à
sua disposição pelo respectivo Ministro de Estado;
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II

servidores requisitados na forma da legislação vigen-

te; e
III
especialistas de nível médio, ou superior e consultores técnicos, nos termos do item I, do artigo 7? deste decreto.
Art. 11. As despesas decorrentes da execução deste decreto serão
atendidas à conta dos recursos orçamentários do Ministério da Marinha.
Art. 12. Os Ministros de Estado da Marinha e da Educação e
Cultura baixarão os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
Esther de Figueiredo Ferraz
Delfim Netto

DECRETO N? 89.589, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Fixa novo salário mínimo para todo o
território nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 116, § 2?, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de 1943,
DECRETA:
Art. I? O salário mínimo fixado pelo Decreto n? 88.930, de 31 de outubro de 1983, fica estipulado em Cr$ 97.176,00 (noventa e sete mil, cento e setenta e seis cruzeiros), em todo o território nacional.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no artigo 82, da Consolidação das Leis do Trabalho, os percentuais de desconto serão os
constantes da tahela anexa.
Art. 2~ Para os menores aprendizes de que trata o artigo .80, e seu
parágrafo único, da Consolidação da Leis do Trabalho, o salário mínimo corresponderá ao valor de meio salário mínimo 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.
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Art. 3? 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. 4? O presente decreto entrará em vigor em I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Murilo Macêdo
Delfim Netto

ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO N? 89.589, DE 26 DE ABRIL DE 1984
Salário Mínimo em moeda corrente para o trabalhador adulto calculado
na base de 30 dias ou 240 horas de trabalho
Salário Mínimo Mensal: Cr$ 97.176,00
-Salérlo Mínimo Diário: Cr$ 3.239,20
Salário Mínimo Horário: Cr$ 404,90
Percentagem do Salário Mínimo para efeito de desconto até a ocorrência
de 70 % de que trata o art. 82 da Ccneolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de I? de maio de 1943.

Unidades da Federação

;...,

Percentuais (%)

O

Regiões

00

Região: Estado do Acre ...... ..... .......................
Amazonas, Rondônia e Território F,·
deral de' Roraima ............... .........................
Região: Estado do Pará e Território Federal do Amapá ...
Região: Estado do Maranhão ................. . . ........
Região: Estado do Piaui ...............................
Região: Estado do Ceará .................................
Região: Estado do Rio Grande do Norte ... ...... . .......
Região: Estado da Paraíba ...............................
Região: Estado de Pernambuco e Território Federal de FerDando de Noronha .......................................
10~ Região: Estado de Alagoas .............. . . .. . ............
11~ Região: Estado de Sergipe ...............................
12~ Região: Estado da Bahia ................... , .............
13~ Região: Estado de Minas Gerais ................... ......
14~ Região: Estado do Espírito Santo ........................
15? Região: Estado do Rio de Janeiro ..... ..... ..............
16~ Região: Estado de São Paulo .............................
17~ Região: Estado do Paraná ...............................
18~ Região: Estado de Santa Catarina ........................
19~ Região: Estado do Rio Grande do Sul ....................
20~ Região: Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ....
21~ Região: Estado de Goiás ....... .......... ................
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DECRETO N? 89.590, DE 27 DE ABRIL DE 1984
Renova por 10 (dez) anos, as concessões
outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de ,radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n?s 29100.000254/84, 72.101/83, 29100.000214/84, 29100.000304/84,
29100.000145/84, 29100.000255/84, 122.999/83, 123.453/83, 122.964/83 e
51.073/83,
DECRETA:
Art. 1? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 184, de 1? de abril de 1960
Entidade: Rádio Luz Limitada
Cidade: Araçatuba
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 262-B, de 11 de junho de
1962
Entidade: Rádio Cultura de Umuarama Ltda.
Cidade: Umuarama
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 420, de 26 de julho de
1956
Entidade: Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda.
Cidade: Guarulhos
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 708, de 17 de setembro de
1957
Entidade: Organização Rádio Colorado Ltda.
Cidade: Jardinópolis
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 91, de 20 de fevereiro de
1960
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Entidade: Rádio Cultura de Jales Sociedade Ltda.
Cidade: Jales
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 18, de 12 de janeiro de
1954
Entidade: Sociedade Rádio Universal Ltda,
Cidade: Santos
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 428, de I? de junho de
1958
Entidade: Rádio Marcelino Ramos Ltda.
Cidade: Marcelino Ramos
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 983, de 3 de dezembro de
1955
Entidade: Rádio Sociedade Sobradinho Ltda.
Cidade: Sobradinho
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 496, de 30 de outubro de
1959
Entidade: Rádio Venâncio Aires Ltda.
Cidade: Venâncio Aires
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.121, de 22 de dezembro
de 1945
Entidade: Rádio Sociedade Passos Ltda.
Cidade: Passos
Unidade da Federação: Minas Gerais
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2?
1984.

Este decreto entrará em vigor. a partir de I? de maio de

Brasília, 27 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.591, DE 27 DE ABRIL DE 1984
Renova por 1O (dez) anos, as concessões
outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC
n?s
29100.000112/84,
29100.000153/84,
29100.000241/84,
29105.000056/84, 29105.000068/84, 80.925/83, 80.875/83, 122.880/83,
29106.000049/84 e 29106.000094/84
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez] anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões. outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda rnédia.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 859, de 17 de outubro de
1945
Entidade: Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Ltda.
Cidade: São João da Boa Vista
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Decreto n? 33.126, de 23 de junho de 1953
Entidade: Sociedade Rádio Cultura São Vicente Ltda.
Cidade: São Vicente
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 479, de 6 de outubro de
1960
Entidade: Rádio Difusora de Mirassol Ltda.
Cidade: Mirassol
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 557, de 19 de junho de
1953
Entidade: Rádio Difusora de Londrina Ltda.
Cidade: Londrina
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 173, de 2 de março de
1953
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Entidade: Rádio Cultura de Rolándia Ltda.
Cidade: Rolândia
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 393, de 8 de maio de 1957
Entidade: Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim Ltda.
Cidade: Blumenau
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 929, de 19 de outubro de
1951
Entidade: Fundação Marconi
Cidade: Urussunga
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 358, de 26 de maio de 1958
Entidade: Emissora Sarandiense Ltda.
Cidade: Sarandi
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 142, de 11 de fevereiro de
1948
Entidade: Rádio Araranguá Ltda.
Cidade: Araranguá
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 177, de 19 de fevereiro de
1948
Entidade: Sociedade Rádio Araguaia de Brusque Ltda.
Cidade: Brusque
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de abríl de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.592. DE 27 DE ABRIL DE 1984
Renova por 1O(dez) anos, as concessões
outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas Cidades e unídedes da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n?s 29105.000098/84, 71.927/83, 29105.000090/84, 29106.000095/84,
100.877/83, 110.732/83 e 29112.000043/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 913, de 23 de outubro de
1948
Entidade: Rádio Arapongas S.A.
Cidade: Arapongas
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 33-B, de 24 de janeiro de
1962
Entidade: Rádio Auri Verde de Londrina Ltda.
Cidade: Londrina
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.127, ·de 23 de dezembro
de 1949
Entidade: Rádio Castro Ltda.
Cidade: Castro
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 168-B, de 11 de abril de
1962
Entidade: Rádio Cultura de Xaxim Ltda.
Cidade: Xaxim
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 285, de 28 de maio de 1956
Entidade: Rádio Difusora de Rio Verde Ltda.
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Cidade: Rio Verde
Unidade da Federação: Goiás.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 647. de 6 de novembro de
1958
Entidade: Rádio Difusora de Itacoatiara Ltda.
Cidade: Itacoatiara
Unidade da Federação: Amazonas.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 1.007, de 5 de dezembro
de 1953
Entidade: Rádio Clube de Dourados Ltda.
Cidade: Dourados
Unidade da Federação: Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às.quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.593, DE 30 DE ABRIL DE 1984
Declara de ocupação dos silvícolas área
de terras no Município ·de Boa Vista, no
Território Federal de Roraima, 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 disposto nos artigos 2?, incisos V e IX, 19 e 22 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas para efeito
dos artigos 4?, IV, e 198, da Constituição, as terras localizadas no Municipio de Boa Vista, Território Federal de Roraima, com a seguinte delimitação: Norte - p'artindo do Ponto «g» de coordenadas geográficas
aproximadas 03°15'25" N e 60°45'15" WGr., situado na confluência do
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Igarapé da Cobra com o Igarapé Saúba, segue pela margem direita do
Igarapé Saúba, no sentido jusante até o Ponto «I» de coordenadas geográficas aproximadas 03°20'20" N e 60°40'30" WGr., situado na confluência com o Igarapé Croá; daí, segue por este último, margem esquerda, sentido montante até o Ponto «2», de coordenadas geográficas
aproximadas 03°17'55" N e 60°38'15" WGr. situado na margem esquerda da estrada vicinal. Leste - Do Ponto «2», segue pela margem esquerda da estrada vicinal - Boa Vista Murupu, até o Ponto «3», de coordenadas geográficas aproximadas 03°15'40" N e 60°38'45" WGr; daí, segue
por uma linha seca de azimute aproximado 134°43' até o Ponto «4», de
coordenadas geográficas aproximadas 03°15'30" N e 60°38'35" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Botina; daí, segue pela margem direita
do referido igarapé sentido jusante até o Ponto «5)), de coordenadas
geográficas aproximadas 03°14'15" N e 60°36'50" WGr., daí, segue por
uma linha seca de azimute aproximado 279°56'24" até o Ponto «6», de
coordenadas geográficas aproximadas 03°14'40" N e 60°39'10" WGr., situado na margem esquerda da estrada vicinal Boa Vista - Murupu;
daí, segue pela margem direita da referida estrada no sentido MurupuBoa Vista, até o marco «7», de coordenadas geográficas aproximadas
03°12'10" N e 60°40'30" WGr., Sul/Oeste - Do Ponto «7", segue por
uma linha seca de azimute aproximado 296°19, até o Ponto «8», de coordenadas geográficas aproximadas 03°12'40" N e 60°41 '30" WGr., situado na cabeceira do Igarapé da Cobra; daí, segue pela margem direita do
referido igarapé no sentido jusante, até o Ponto «9)), inicial da presente
descrição perimétrica.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área
indígena Serra da Moça, será demarcada administrativamente pela
Fundação N acionai do Índio - FUN AI.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturini
DECRETO N? 89.594, DE 30 DE ABRIL DE 1984
Declara de ocupação dos silvícolas área
de terras no Município de Boa Vista, no
Território Federal de Roraima, e dá outras
províâêncies,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e tendo em vista o dispos-
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to nos artigos 2?, incisos V, IX, 19 e 22, da Lei n? 6.601, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de ocupação dos silvicolas para efeito
dos artigos 4?, IV, e 198, da Constituição, as terras localizadas no Município de Boa Vista, Território Federal de Roraima, com a seguinte delimitação: Norte Partindo do Ponto 1 (um I de coordenadas geográficas
aproximadas 03°29'24" N e 59°50'44" WGr., localizado à margem direita da estrada que liga Bonfim a Conceição do Maú; dai, segue por uma
linha reta de azimute e distância aproximadas de 90° e 3.000m, até encontrar o Ponto 2 (dois) de coordenadas geográficas aproximadas
03°29'24" N e 59°49'06" WGr., situado à margem esquerda do Rio Tacutu. Leste - Do Ponto 2 (dois) segue-se a montante do referido Rio, até
encontrar o Ponto 3 (três) de coordenadas geográficas aproximadas
03°26'41" N e 59°49'55" WGr., situada à margem esquerda do Rio Tacutu, e uma distância aproximada de 1.200m, da confluência do Rio Arraia com o Rio Tacutu. Sul - Do ponto antes descrito, segue-se por
uma linha reta de azimute e distância aproximadas de 2700 e 1.000m,
até encontrar o Ponto 4 (quatro) de coordenadas geográficas aproximadas 03°26'42" N e 59°50'28" WGr., situado à margem direita da referida
estrada. Oeste - Do Ponto 4 (quatro) segue-se por uma linha reta de
azimute e distância aproximados de 354°30'28" e 5.000m, até encontrar
o Ponto 1 (um) inicial da presente descrição perimétrica.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada área
indígena Bom Jesus, será demarcada administrativamente pela Fundação N acionai do Índio - FUN AI.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturinf
DECRETO N? 89.595, DE 30 DE ABRIL DE 1984
Dispensa de liciteçeo para alienação de
gleba, destinada ao reassentamento de colo"
nos, localizados na Área .Indígena Serra da
Moça, Território Federal de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, e tendo em vista
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os artigos 126, § 2?, letra b, e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) autorizado a dispensar processo de licitação para alienação de glebas destinadas ao reassentamento de posseiros na Área
Indígena Serra da Moça, localizada no Municipio de Boa Vista, Território Federal de Roraima.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será aplicada
aos ocupantes Josué de Andrade Lima, com área de 180ha, e Altamir
Pereíra de Melo, com área de 900ha, devendo ser expedído título definitivo de domínio, pelo preço de terra nua, de acordo com os valores estabelecidos pelo INCRA.
Art. 3? Os interessados, a que se refere o caput do artigo anterior,
terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da notificação do
INCRA, para escolherem a área, dentre as que forem indicadas por
aquela Autarquia, importando o silêncio, renúncia ao direito assegurado por este decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danílo Venturini
DECRETO N? 89.596, DE 30 DE ABRIL DE 1984
Autoriza a alienação de área de
domínio da União, à Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia
CODARON, destinada a implantação da
«Cidade Hortígrenieire de vííbeoe», no Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista os artigos 126, § 2?, letra f, 143 e 195 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, aútorizado a alienar uma área de domínio da União, com
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dispensa de licitação, à Companhia de Desenvolvimento Agrícola de
Rondônia - CODARON, destinada à implantação da « Cidade Hortigranjeira de Vilhena», no Estado de Rondônia.
Art. 2?

A área de que trata o artigo anterior é resultante do re-

membramento do lote n? 2, da Gleba Iquê, com 442,4748ha (quatrocentos e quarenta e dois hectares, quarenta e sete ares e quarenta e oito
centiares}, com o lote n? 50-B, da Gleba Corumbiara, com 607,5646ha
(seiscentos e sete hectares, cinqüenta e seis ares e quarenta e seis cen-

tiares), perfazendo 1.050,0394ha (mil e cinqüenta hectares, três ares e
noventa e quatro centiares). situados no Município de Vilhena e matriculados sob os nf s 1.062, no livro 2-D, e 3.910, no livro 2-0, do Registro
de Imóveis da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Art. 3? A alienação será feita ao preço da terra nua, de acordo
com os valores vigentes, estabelecidos pelo INCRA, que expedirá o respectivo titulo definitivo de domínio à adquirente.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.597, DE 30 DE ABRIL DE 1984
Altera o Decreto n.O 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 dispõe sobre as promccôes dos
oficiais da ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item III do artigo 81 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS artigos 3?, 4?, 5?, 7?, 22, 23, 25, 26, 27, 46, 68 e 74 do
Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, modificado pelos Decretos
n?s 78.985, de 21 de dezembro de 1976; 81.247, de 23 de janeiro de 1978;
85.281, de 22 de outubro de 1980; 85.751, de 24 de fevereiro de 1981;
86.882, de 28 de janeiro de 1982; 87.138, de 29 de abril de 1982; 88.616, de
10 de agosto de 1983, e 89.350, de 6 de fevereiro de 1984, que regulamenta
para o Exército a Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças
Armadas, passam a vigorar com as seguintes redações:
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«Art. 3? A fim de assegurar o equilíbrio de acesso entre as
Armas e QMB, tomar-se-á por base o efetivo total de oficiais de
carreira por postos, fixado na forma do disposto nos itens I e Il,
do artigo 3? da Lei n:' 7.150, de 1 de dezembro de 1983, respeitados os limites estabelecidos.
Art. 4? Os limites quantitativos de antiguidade, a que se refere o
artigo 33, da Leín:' 5.821, de 20 de novembro de 1972, são os seguintes:
a) para estabelecer as faixas dos oficiais, por ordem de antiguidade, que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso
por Antigüidade e Merecimento:

Arma-.

Quadro
Serviço

Armas

eQMB

Médicos

Farmacêutícos

Dentistas

I
4

I

I

3

4

Veteri·
nérioa

Intendentes

Engenheiros
Militares

I
4

I
8

20

I
5

3

Posto

TenenteCoronel

I
6

Major

Capitão

I
5
1

-

9

I

1

I

8

5

6

I
7

-

I

I

8

8

-

-

-

I

I
8

I
-

I

-

2
I

-

4

b) para estabelecer as faixas, por ordem de antigüidade, dos

Coronéis e Generais que concorrem à constituição dos Quadros

de Acesso por Escolha:
I - 117 (um sétimo) da relação única dos Coronéis das
Armas e QMB;
n - 1/3 (um terço) das relações dos Coronéis do Serviço
de Intendência e Médicos;
In - 1/2 (metade) da relação única dos Coronéis do Quadro de Engenheiros Militares e do Quadro Técnico da Ativa em
extinção;
IV - 1/2 (metade) dos respectivos Quadros, para os
Generais-de-Brígada e Generais-de-Divisão cujos Quadros tenham efetivos superiores a 10 (dez) ou a totalidade dos mesmos
dentro de cada Quadro, se o efetivo for igualou inferior a esse
número.
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§ I? Os limites quantitativos referentes aos postos de Capitão,
Major e Tenente-Coronel serão fixados:
a) em 26 de dezembro - para as promoções de 30 de abril;
b) em 2 de maio - para as promoções de 31 de agosto; e
c) em I? de setembro - para as promoções de 25 de dezembro.
§ 2? As frações estabelecidas na letra a deste artigo, na parte referente aos Capitães, Majores e Tenentes-Coronéis das Armas e QMB
serão aplicadas aos efetivos totais de oficiais de carreira, por postos,
fixados em conformidade com o disposto no artigo anterior,
procedendo-se da seguinte maneira:
ai preenche-se a quantidade obtida pela aplicação da fração, partindo-se do global da turma de formação mais antiga, e
assim sucessivamente, até obter um resto, inferior ao global de
uma turma de formação ou nulo;
bl a quantidade ou resto, inferior ao global de uma turma
de formação, será distribuído proporcionalmente aos componentes dessa turma, por Arma e QMB.
§ 3? Os limites quantitativos referentes aos Coronéis, Generaisde-Brigada e Generais-de-Divisão serão fixados:

ai em 31 de dezembro - para as promoções de 31 de março;
b) em 2 de maio - para as promoções de 31 de julho; e
c) em I? de setembro - para as promoções de 25 de novembro.
§ 4? As frações estabeJecidas nos itens I, II e In da letra b deste
artigo serão tomadas sobre 08 totais dos Coronéis constantes da relação única das Armas, QMB e de cada um dos Quadros e Serviços.
§ 5? Periodicamente, a CPO fixará limites para remessa da documentação dos oficiais a serem apreciados para posterior ingresso nos
Quadros de Acesso.
§ 6? Sempre que no estabelecimento dos limites quantitativos resultar um quociente fracionário, será ele tomado por inteiro e para
mais.
§ 7? Serão também considerados incluídos nos limites quantitativos de antigüidade para fins de inclusão em Quadro de Acesso por Antigüidade os Primeiros e Segundos-Tenentes que satisfizerem as condições de intersticio estabelecidas neste Regulamento, até a data da promoção.

Art. 5? Na apuração do número total de vagas a serem preenchidas nos diferentes postos das Armas, Quadros e Serviços serão observados:
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ai o disposto nos artigos 20 e 21 da Lei n? 5.821, de 10 de
novembro de 1972;
b} o disposto no artigo 86 e no § I?, do artigo 88, da Lei n:'
6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, ressalvado o constante do artigo 7? da Lei n? 7.150, de I? de dezembro de 1983;
c) o cômputo das vagas que resultarem das transferências
ex otiicio para a reserva remunerada prevista até a data de
promoção, inclusive as decorrentes de quota compulsória;
d) a decorrência da reversão ex DElicio de oficial agregado
na data de promoção, por incompatibilidade hierárquica do novo posto com o cargo que vinha exercendo.
Parágrafo único. 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. 7? Aptidão Fisica, avaliada através da verificação dos estados de saúde e físico, necessários ao cumprimento das exigências do
serviço ativo do Exército, é a capacidade indispensável ao Oficial para
o desempenho das funções que lhe competirem.
§ I? Os estados de saúde e físico serão verificados, periodicamente, de acordo com instruções baixadas pelo Ministro do Exército.
§ 2? A incapacidade física temporária não impede o ingresso em
Quadro de Acesso e a promoção do oficial ao posto imediato.
Art. 22. Os documentos básicos para a seleção dos oficiais a serem apreciados para ingresso nos Quadros de Acesso são os seguintes:
a) Ata de Inspeção de Saúde;
b) Folhas de Alterações;
c} Ficha de Informações (FI);
di Ficha de Apuração de Tempo de Serviço (ATS); e
el Ficha de Promoção (FP).
§ I? Os documentos a que se referem as letras a e b deste artigo
serão remetidos diretamente à Diretoria de Promoções;
§ 2? O documento a que se refere a letra c deste artigo será remetido diretamente à Diretoria de Cadastro e Avaliação que, depois de
processá-lo, enviará à Diretoria de Promoções os seguintes documentos:
a) cópia da Parte c da Ficha de Informações dos oficiais incluídos nos limites estabelecidos pelo § 5? do artigo 4?;
b) perfil profissiográfico dos coronéis incluídos nas relações que serão levadas à consideração do Alto-Comando do
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Exército e organizadas de acordo com o estabelecido no artigo
59.
§ 3? Os documentos a que se referem as letras d e e deste artigo

serão elaborados pela Diretoria de Cadastro e Avaliação e Diretoria de
Promoções, respectivamente.
Art. 23. Todo oficial ao ser incluído nos limites fixados pela CPO
será inspecionado de saúde, na forma que for regulada pelo Ministro do
Exército.
Art. 25. A Ficha de Informações a que se refere a letra c do artigo
22 destina-se a sistematizar as apreciações sobre o valor moral e profissional do oficial, por parte das autoridades referidas no artigo 20, segundo normas e valores numéricos estabelecidos pelo Ministro do
Exército.
Art. 26. A média aritmética dos valores numéricos finais das Fichas de Informações do oficial. relativas ao mesmo posto, constituirá o
Grau de Conceito no Posto.
Art. 27. A Ficha de Promoção a que se refere a letra e do artigo
22 destina-ae à contagem dos pontos relativos ao oficial.
Art. 46. As vagas apuradas em cada posto, em uma ou mais Armas e no QMB, caberão aos oficiais do posto imediatamente inferior,
subordinando-se ao seguinte:
a) as de antigüidade, aos da turma de formação mais antiga
no conjunto das Armas e QMB;
b) as de merecimento, obedecido o disposto no artigo 57
deste Regulamento.

§ I? Para efeito deste artigo, as turmas de formação em segunda
época serão consideradas como complemento final de turma de formação anterior.
§ 2? A distribuição das vagas a que se refere este artigo far-se-á,
separadamente, pelos critérios de antigüidade e merecimento, na conformidade do artigo anterior, proporcionalmente à quantidade de oficiais numerados na escala hierárquica e incluídos nos respectivos Quadros de Acesso, respeitado o disposto na letra a deste artigo.
§ 3? Quando houver resto na divisão proporcional a que se refere
o parágrafo anterior, o quociente inteiro será aproximado para mais ou
para menos, debitando-se ou creditando-se na distribuição das vagas
referentes à promoção seguinte o valor da aproximação à respectiva
Arma e ao QMB.
§ 4? Para efeito de aplicação deste artigo, a quota compulsória,
prevista no Estatuto dos Militares, incidirá sobre o conjunto das Armas e Quadro de Material Bélico.
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Art. 68. A Comissão de Promoções de Oficiais é constituida dos
seguintes membros:
a) Natos:
O General-de-Exército, Chefe do Estado-Maior do Exército;
O Oficial-General, Diretor de Promoções.
b) Efetivos:
10 (dez) Oficiais-Generais Combatentes;
01 (um) Oficial-General Engenheiro Militar;
01 (um) Oficial-General Médico; e
01 (um) Oficial-General Intendente.
Parágrafo único. Presidirá a Comissão de Promoções de Oficiais o
Chefe do Estado-Maior do Exército e, no seu impedimento, o OficialGeneral de maior precedência hierárquica, membro da Comissão.
Art. 74. A apuração dos tempos a que se referem os artigos lO, 15
e 30 compete à Diretoria de Cadastro e Avaliação.
Art. 2? Ficam revogados o parágrafo 5? do artigo 2?; o parágrafo
único. do artigo 15; os parágrafos 2? e 3?, do artigo 57; a letra p e o parágrafo único do artigo 69, e os artigos 24, 55, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e
86 do Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973.
Art. 3:' Ficam alterados os dados constantes dos anexos I e II de
que trata o parágrafo único do artigo 43 do Decreto n? 71.848, de 16 de
fevereiro de 1973.
Parágrafo único. As alterações de que trata o caput deste artigo
acompanham o presente decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de abril de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
Os anexos estão publicados no D.O. de 2-5·84.

DECRETO N? 89.598, DE 30 DE ABRIL DE 1984
Dá. nova redação a dispositivo do Regulamento de Promoções de Graduados do
Exército (R-196), aprovado pelo Decreto n?
77.920, de 28 de junho de 1976.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item III do artigo 81 da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O artigo 38 do Regulamento de Promoções de graduados
do Exército (R-196), aprovado pelo Decreto n? 77.920, de 28 de junho de
1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
« Art. 38.
O graduado incluído em QA deverá ser imediatamente submetido a inspeção de saúde.

§ I? A data e o resultado da inspeção de saúde deverão
ser comunicados, via rádio, à D Prom, devendo ser-lhe remetida
a cópia da Ata até o dia lOdo mês que anteceder a promoção.
§ 2? Não concorrerá às promoções em processamento, embora satisfaça a todas as demais condições exigidas, o graduado
cuja data e resultado da inspeção de saúde, realizada segundo o
disposto neste artigo. não foram comunicados à D Prom até o
dia 10 do mês que anteceder a promoção.
§ 3? Compete ao Comandante, Chefe ou Diretor da OM informar à Diretoria de Promoções sobre a data e o resultado da
inspeção de saúde, bem como remeter-lhe cópia da respectiva
Ata.»

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

Brasília, 30 de abril de 1984; 163? da Independénda e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 89.599, DE 2 DE MAIO DE 1984
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. - ELETRONORTE,
no Estado do Amazonas.

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 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? 701.408/83,
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DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas nas faixas de 12,OOm (doze metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 69kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre as subestações UTM-2 e Chaveadora; e de 7,OOm (sete metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão, em 69kV, circuito simples, a ser estabelecida entre as subestações Chaveadora .e CIBRASA, no Município
de Manaus, Estado do Amazonas, cujos projetos e Plantas de Situação
n?s MAO-85-2.402 e MAO-83-2.404 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? 701.408/83.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas no 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 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 Norte do Brasil S.A.
ELETRONORTE, poderá promover, em Juizo, as medidas necessárias
à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas 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, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.600, DE 2 DE MAIO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro, Níterói, Cabo Frio, Mangaratiba e Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro; Fortaleza.
Estado do Ceará; Belém, Estado do Pará;
Salvador, Estado da Bahia; e Guarujá, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
DECRETA:
Art. I?

Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1. Antoni J asinski, de nacionalidade polonesa, da fração
idear de 11140 do terreno de acrescidos de marinha, situado na
Avenida Venezuela n? 27, correspondente à sala n? 723, Município e E stado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-44.860, de 1983;
2. Wilhelm Brada, de nacionalidade austríaca, da fração
ideal de 160,85/4981,40 do terreno de marinha, situado na Rua
Antonio Parreiras n? 146, correspondente ao apartamento n?
602, Municipio de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 076830.751, de 1983;
3. Negosava Mirkovich de Alcalay, de nacionalidade venezuelana, do terreno de acrescidos de marinha situado na Avenida Presidente Kennedy n? 934, Praia do Meireles, Município de
Fortaleza, Estado do Ceará, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n? 0380-11.939, de 1983;
4. Abla Riad El Jurdi e Zeina Toufic Jurdi, ambos de nacionalidade libanesa, respectivamente, de 75% e de 25% do terrenode marinha e acrescidos, situado na Rua Quinze de Novembro n? 201, esquina com a Travessa Padre Eutíquio, com
numeração suplementar pelos n? 38, 40 e 70 deste logradouro,
Município de Belém, Estado do Pará, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0286-08.862, de
1936;
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:

1. Unipro S .A. Panamá, empresa de nacionalidade panamenha, da fração ideal de 0,02422 do terreno de marinha, situa-
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do na Avenida Atlântica n? 270, correspondente ao apartamento
n? 1501, com direito a 4 (quatro) vagas na garagem, Município e
Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-33.627, de 1983;
2. Maria Luisa Lopes Arichuluaga, de nacionalidade argentina, da fração ideal de 0,02422 do terreno de marinha, situado na Avenida Atlântica n? 270, correspondente ao apartamento
n? 1101, com direito a 4 (quatro] vagas na garagem; Municipio e
Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, ·sob n~ 0768-28.073, de 1983;
3. Joseph Peter Barbieri, de nacionalidade norteamericana, do terreno de marinha, designado por Lote n? 9 na
Quadra n? 56 do Loteamento Baia Blanca, Armação dos Búzios,
Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 076818.561, de 1980;
4. Alberto Miguel Carbi Sierra e sua mulher Lucia Maria
Haubold e Carbi, de nacionalidades, respectivamente, argentina
e espanhola, do terreno de marinha, que circunda Ilha de São
Bernardo, Baía de Sepetiba, Município de Mangaritiba, Estado
do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-36.620, de 1982;
5. Sandro Hansen, de nacionalidade estoniana, do terreno
de marinha, designado por Lote n? 29 da Área 3 da Gleba 3, situado na Avenida Jardim Litorânea, Ilha Jardim, Enseada de
Itacuruçá, Município de Mangaratíba, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob n? 0768-24.937, de 1980;
6. Nicholas David Roberts, de nacionalidade inglesa, da
fração ideal de 0,032640 do terreno de marinha, designado por
Lote n? 2 da Gleba "B», situada na Praia do Frade, Enseada do
Frade, correspondente à Casa n? 11, Município de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-14.383, de 1983;
7. Salomon Zlotnik e sua mulher Emília Zigelbaum Zlot·
nik, ambos de nacionalidade argentina, da fração ideal de l/lO,
2838 do terreno de marinha, situado na Avenida Sete de Setembro n? 4.183, correspondente ao apartamento n? 712, Município
de Salvador, Estado da Bahia, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n? 0580-05.432, de 1981;
8. Sidney Rysdale N eale, de nacionalidade britânica, da
fração ideal de 0,4714% do terreno de marinha, situado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n? 1524/1536, correspondente ao apartamento n? 606, Município de Guarujá, Estado de São
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Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob n? 0880-43.793, de 1980.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernande Galvêas
DECRETO N? 89.601, DE 2 DE MAIO DE 1984
Autoriza a alienação dos imóveis que
menciona, situados nos Municípios de Guarerepee e Ibitinga, Estado de São Paulo e
de São Luís de Montes Belos. Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 195 do Decrétro-Iei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 1969,
DECRETA:
Art. I? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a proceder à alienação dos seguintes imóveis de propriedade da União Federal:
I - imóvel, constituído por terreno e benfeitorias, situado na Rua Prudente de Morais n? 1.170, Município de Guararapes, Estado de São Paulo, Adjudicado à Fazenda Nacional, consoante Carta de Adjudicação, extraida em 7.10.1971 dos Autos
do Executivo Fiscal n? 203/70, do I? Cartório de Notas, movido
contra Walter Félix Guimarães, título esse transcrito no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Guararapes - SP, às
fI. 123, do Livro n? 3-G, sob o n? 8.188, em 18-12-1975 (Processo
MF-SC n? 0880-34.227, de 1979);
11 - imóvel, constituído por terreno e benfeitorias, situado na Rua Domingos Robert n? 152, Município de Ibit.inga, Estado de São Paulo, adquirido pela União Federal, em herança
jacente, dos Espólios de Antonio Pedrino e sua mulher Marcelina Rosa da Silva, conforme Mandado Judicial, datado de
2-12-1958, passado pelo Cartório do I? Ofício daquela Cidade e
transcrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ibit.inga - SP, às fls. 85, do Livro 3-AD, sob o n? 9.985, em 212-1958lProcesso MF-SC n? 0880-50.183, de 1978);
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IH - terreno
nacional
interior,
com
a
área
de
1.600,00m'(um mil e seiscentos metros quadrados), situado na
Rua Rio Claro s/n?, na localidade denominada Santana, no Municíp ío de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, doado à
União Federal por essa Municipalidade, nos termos da Lei Municipal n? 23, de 15-5-1961, e da Escritura Pública de 14-8-1961,
retificada e ratificada pela Escritura de 17-2-1965 transcrita no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Luis de
Montes Belos - GO, às fls. 122 do Livro 3-B, sob o n? 2.958, em
14-8-1961 (processo MF-SC n? 0180-02.707, de 1979).

Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
DECRETO N? 89.602, DE 2 DE MAIO DE 1984
Revoga o Decreto n:' 89.566, de 18 de
abril de 1984, que dispõe sobre o estabelecimento de Medidas de Emergência na área
do Distrito Federal e nos municípios, que
indica, do Estado de Goiás e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e considerando inexistirem, no momento, as razões que justificaram a adoção de Medidas de
Emergência na área do Distrito Federal e nos Municípios de Formosa,
Cristalina, Luz iânia, Ipameri, Catalão, Goiânia, Anápolis, Itumbiara,
Pires do Rio e Jatai, do Estado de Goiás,
DECRETA:
Art. I?

É revogado o Decreto n? 89.566, de 18 de abril de 1984.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO

N~

89.603, DE 2 DE MAIO DE 1984
Suspende as convocações das Polícias
Militares do Estado de Goiás e do Distrito
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 8~ do Decreto n~ 88.540, de 20 de julho de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ São suspensas as convocações, por terem cessados os motivos que as causaram, das Policias Militares do E stado de Goiás e do
Distrito Federal.
Art. 2? O Ministro de Estado do Exército baixará os atos que se
fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO

N~

89.604, DE 2 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Guarany
Ltda., para explorar serviço de reâíoâiiu.são sonora em onda média, na cidade de Pecajus, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n~ 4.762/83 (Edital n~ 14/83),
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica outorgada concessão à Rádio Guarany Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serVIÇO de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pacajus, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente. de conformidade com preceitos e obrigações
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enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nv 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.605, DE 2 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Tocentine
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Tocantinópolis, Estado de
Goiás.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n ? 4.750/82 (Edital n:' 24/82),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Tocantins Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, e sem direito de exclusividade,
serviço, de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na
cidade de 'I'ocantinópolis. Estado de Goiás.
Parágrafo único: A concessão ora outorgada reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com os preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n" 88.067, de 26 de janeiro de
1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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, °
ato de outorga.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.606, DE 2 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Independência de Cetolé do Rocha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Catalé do Rocha,
Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n:' 9.421/83, (Edital n:' 42/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Independência de Catolé do Rocha Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraiba.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.607, DE 2 DE MAIO DE 1984
Cassa a concessão outorgada à Rádio
Sol de Canavieiras Ltda., para executar
serviços de reâíodíiueeo sonora em onda
média, na cidade de Canavieiras, 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, 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 do Processo MC n? 160.585/81,
DECRETA:
Art. I? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
87.166, de 12 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial da União do
dia 13 subseqüente, à Rádio Sol de Canavieiras Ltda., para estabelecer,
na cidade de Canavieiras, Estado da Bahia, uma estação de radiodifusão sonora em onda média, de acordo com o artigo 64, letra f, do mencionado Código Brasileiro de Telecomunicações, alterado pelo Decretolei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, por descumprimento ao disposto
no 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, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.608, DE 2 DE MAIO DE 1984
Revoga a concessão outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade do Rio de Janeiro, 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 MO
n? 141.320/83,
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DECRETA:
Art. I? Ficam revogados a Portaria n? 481, de 21 de agosto de
1941, publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte, que autorizou à Rádio Educadora do Brasil S.A., a executar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, e o Decreto n? 86.936, de 17 de fevereiro de 1982, que
transferiu a referida outorga à Televisão Verdes Mares Ltda.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Telecomunicações
adotará providências no sentido de interromper, imediatamente, os serviços objeto da concessão revogada.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.609, DE 2 DE MAIO DE 1984
Fixa o coeficiente de atualização monetária previsto na Lei n.O 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 1,723 (um inteiro e setecentos e vinte e três milésimos), aplicável sobre os valores padrão vigentes em I? de novembro de 1983.
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 1? deste decreto aplica-se,
inclusive, às penas pecuniárias previstas em lei e aos valores mínimos
estabelecidos para alçada e recursos para os Tribunais.
Art. 3? O presente decreto entrará em vigor em 1? de maio de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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ANEXO AO DECRETO N? 89.609, DE 2 DE MAIO DE 1984
NOVOS VALaRES DE REFERÉNC1A
VALaRES E REGIOES QUE OS UTILIZAM
Valores V igentes
Em 01/11/83
(Cr$)

Novos Valores
(Cr$)

19.992,10

34.446,40

22.137,00

38.142,10

24.112,70
26.316,30
28.294,80

41.546,20
45.343,00
48.751,90

Regiões e Sub-Regiões (tal como definidas pelo
Decreto n? 75.679, de 29 de abril de 1975)

4~,

5?, 6?, 7~, 8~, 9~, - 2? Sub-região, Território de
Fernando de Noronha, lO?, 11 ~, 12~ - 2? Sub-região.
l~, 2?, 3?, 9~ 1~ Sub-região, 12;' I? Sub-região,
20?,21?
14?, 17:' - 2~ Sub-região, la? - 2:' Sub-região.
17? - 1~ Sub-região, 18? - 1~ Sub-região, 19?
13~, 15~\, 16:', 22~'.

Exemplos de Cálculos:
Os valores apresentados acima passam a substituir os relativos ao salário mínimo em cada região,
como exemplificado abaixo:
I? exemplo: Um contrato na 7? região, que determina o pagamento de 1 salário minimo regional,
passa a exigir o pagamento de Cr$ 34.446,40 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis cruzeiros e quarenta centavos).
2? exemplo: Um contrato na 3? região, que determine o pagamento de 3,5 {três e meio) salários
mínimos regionais passa a exigir o pagamento de Cr$ 133.497,40 (cento e trinta e três
mil, quatrocentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta centavos).
3? exemplo:

Uma multa de 5(}% (cinqüenta por cento) do maior salário mínimo do País passa a
ser de
24.376,00 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e Seis cruzeiros).

o-s

DECRETO N? 89.610, DE 3 DE MAIO DE 1984
Concede à «Associetion Lanteriama
pour l'aide em Amaaoníe» (Associação Lenterieme para auxilio na Amazônia), autorização para funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É concedida à Association Lanteriama pour 1'aide en
Amazonie (Associação Lanteriama para auxílio na Amazônia) socíedade de fins não econômicos, Com sede em Genebra, Suíça, autorização
para funcionar no Brasil,
Art. 2? Qualquer alteração a que a sociedade proceder em seu estatuto, que acompanha este decreto, deverá ser oportunamente aprovada pelo Governo, sendo-lhe cassada a autorização constante do artigo
anterior, se infringir este dispositivo.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o estatuto está publicado no

D.a. 4-5-84.

DECRETO N? 89.611, DE 3 DE MAIO DE 1984
Cassa a concessão outorgada á Rádio
Jornal Ilustrado Ltde., para executar serviços de reâiodiiusõo sonora em onda média,
na cidade de Urueueiene, 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 Constituição, e 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 do Processo MC n:' 121.395/83,
DECRETA:
Art. I? Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n?
83.897, de 27 de agosto de 1979, publicação no Diário Oficial da União
do dia 28 subseqüente, à Rádio Jornal Ilustrado Ltda., para estabelecer, na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, uma estação de radiodifusão sonora em onda média, de acordo com o artigo 64,
letra f, do mencionado Código Brasileiro de Telecomunicações, alterado
pelo 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, 3 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.612, DE 3 DE MAIO DE 1984
Revoga o Decreto n.O 23.714, de 19 de setembro de 1947, que outorgou concessão ao
Governo do Estado de Alagoas, para, através da Rádio Difusora de Alagoas, explorai
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas.

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 Me
n? 130.558/83,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 23.714, de 19 de setembro de
1947, publicado no Diário Oficial da União, de 11 de outubro do mesmo
ano, que outorgou concessão ao Governo do Estado de Alagoas para,
através da Rádio Difusora de Alagoas, executar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 89.613, DE 3 DE MAIO DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a explorar, através da Rádio Difusora
de Alagoas, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, serviço de radiodifusáo sonora em
onda média, mediante convênio a ser celebrado com o Ministério das Comunicações.

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, artigo 4?, letra b, do Decreto-lei n? 236, de 28
de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo n?
130.558/83,
DECRETA:
Art. I? Fica o Governo do Estado de Alagoas, através da Rádio
Difusora de Alagoas, autorizado a explorar, sem direito de exclusivida-
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de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ma ~
ceió, Estado de Alagoas.
Parágrafo único. As obrigações decorrentes desta autorização
obedecerão às cláusulas estabelecidas em convênio a ser firmado entre
a União, através do Ministério das Comunicações e o Governo do Estado de Alagoas, através da Rádio Difusora de Alagoas, dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial
da União, sob pena de tornar-se nulo de pleno direito, este ato de autorização.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO

N~

89.614, DE 4 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitações do curso de Eâuceçüo Artistice da Faculdade de Filosofia, Cíénciee e Letras de
Maceió.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, 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 Alagoas n? 08/84, conforme consta do
Processo n" CEEI AL 005/81 e 215.628/81, do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Artes Plásticas, em Música e em Desenho, licenciaturas plenas. do curso
de Educação Artistica, ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Maceió, do Centro de Estudos Superiores de Maceió,
mantida pela Fundação Educacional Jayme de Altavila, com sede na
cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO

N~
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89.615, DE 4 DE MAIO DE 1984
Autoriza o iuncíonemento de babilitaçõee do curso de Administração da Instituição Educacional São Miguel Paulista, 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 Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n~ 149/84, conforme consta do Processo n?
1.937/80-CFE, e 23001.000269/84-4, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Administração Hospitalar e em Comércio Exterior, do curso de Administração, ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de São Miguel Paulista, mantida pela Instituição Educacional
São Miguel Paulista, com sede na cidade de São Miguel Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de maio de 1984; 163? da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Estber de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.616, DE 4 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetrícia da Faculdade de
Enfermagem de Santos.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 160/84, conforme consta do Processo n?
958/77-CFE e 23001.000302/84-1, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. l? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem
e Obstetricia, com habilitações em geral de Enfermeiro em Enferma-
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gem Médico-Cirúrgica, em Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem
de Saúde Pública e Licenciatura em Enfermagem, a ser ministrado pela
Faculdade de Enfermagem de Santos, mantida pela Sociedade Visconde
de São Leopoldo, 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, 4 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.617, DE 4 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciência da Computação da Fundação Educacional de Bauru, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
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 São Paulo n? 1.943/83, conforme consta do
Processo n? 3.185/80, CEE/SP, e 23000.004636/84-5, do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de bacharelado
em Ciência da Computação, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Fundação Educacional de Bauru, com sede na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1984; 163? da Independência e 96 ó da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.618, DE 7 DE MAIO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, propriedades particulares
situadas na área que especifica, localizada
no Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, tendo em vista o disposto
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nos artigos 26 e 27 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e de
acordo com os artigos I? e 5? da Lei n? 4.132, de 10 de setembro de 1962,
combinados com o Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, as propriedades particulares existentes na área, localizada no
Estado de Mato Grosso, com a seguinte delimitação: $ul - Partindo do
Ponto 01 (um), situado no encontro da margem direita da BR-080, sentido Xavantina-Cachimbo, com a margem direita do rio Xingu, de coordenadas geográficas aproximadas de 10?46'43" Latitude Sul e 53?05'15"
Longitude Oeste; segue rumo Leste, pela referida Rodovia, até o Ponto
02 (dois), de coordenadas geográficas aproximadas de 10?46'49" Latitude Sul e 52?56'59" Longitude Oeste, que dista 15 (quinze) quilômetros,
em linha reta, do ponto anterior; Leste - Deste Ponto, percorrendo
uma distância aproximada de 76 (setenta e seis) quilômetros, até atingir
o Ponto 03 (três) de coordenadas geográficas aproximadas de 10°06'05"
Latitude Sul e 52?49'46" Longitude Oeste, situado à margem esquerda
de um igarapé sem denominação afluente da margem direita do rio
Xíngu, que deságua próximo à Cachoreira Von Martius; deste Ponto,
sentido [usante, pela margem esquerda do referido igarapé, até atingir
o Ponto 04 (quatro) de coordenadas geográficas aproximadas 10?05'20"
Latitude Sul e 52?55'45" Longitude Oeste, situado na margem esquerda
do referido igarapé, a uma distância de aproximadamente 05 (cinco)
quilômetros em linha reta da margem direita do rio Xingu; deste Ponto, rumo Nordeste, na distância aproximada de 31,5Km (trinta e um
quilômetros e quinhentos metros), até atingir o Ponto 05 (cinco) de
coordenadas geográficas 09?52'20" Latitude Sul e 52?44'30" Longitude
Oeste, situado à margem esquerda de um igarapé sem denominação,
afl uente de margem direita do rio Xingu, que deságua próximo à Cachoeira do Travessão; Norte - Deste Ponto, sentido jusante, pela margem esquerda do referido igarapé, até atingir o Ponto 06 (seis) de coordenadas geográficas aproximadas 09?50'40" Latitude Sul e 52?46'35"
Longitude Oeste, situado na foz do referido igarapé com o Rio Xíngu,
próximo à corredeira do Travessão; Oeste - Deste Ponto, sentido montante, pela margem direita do rio Xíngu, até atingir o Ponto 01 (um),
ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Parágrafo único. As coordenadas indicadas neste artigo foram extraidas da Carta Planialtimétrica confeccionada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), na escala de 1:250.000
11~ edição IBGE/1982).
Art. 2? A área descrita no artigo anterior é destinada a servir de

habitat ao Grupo Indígena Txukarramãe, passando a integrar a Reserva Indígena J arina.

172

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? O Ministério Público Federal promoverá as medidas amigáveis e judiciais necessárias à desapropriação das propriedades parti-

culares, legitimamente tituladas, existentes na área descrita no artigo
I? deste decreto, podendo alegar urgência para os efeitos do 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, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturíní

DECRETO N? 89.619, DE 7 DE MAIO DE 1984
Altera a composição da Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, de que trata o Decreto n? 79.109, de 11
de janeiro de 1977, com a nova redação dada
pelo Decreto n:' 81.403, de 27 de fevereiro de

1978, e Decreto n? 83.482, de 22 de maio de
1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n? 79.109, de 11 de janeiro de 1977,
fica acrescido da alínea h e do § 4?, com a seguinte redação:
«Art. 2?

hl Representante das associações de criadores de raças de
equídeos, de âmbito nacional e com encargos de registro genealógico, sem prejuízo do que estabelece a alínea f.

°

§ 4? O representante a que se refere a alínea h, com respectivo suplente, cujo mandato será de dois anos, vedada a reeleição, será indicado, por maioria de votos, pelos Presidentes
das entidades ou seus representantes legais, em reunião convocada e presidida pelo Presidente da CCCCN, que apenas exercerá o direito de voto de desempate, e da qual será lavrada ata
em livro próprio, assinada por todos os presentes»,
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Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO

Nestor Jost

DECRETO N? 89.620, DE 7 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre o Grupo-Atividades de
Fiscalização de Combustiveis, 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 4? e 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
D~CRETA:

Art. I? Fica criado o Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis, designado pelo código LT-FC-2100, compreendendo atividades de nível superior e médio, para obtenção dos objetivos da política
de combustíveis de interesse do Ministério das Minas e Energia, referentes a estudo, planejamento, projetos e execução de trabalhos de supervisão e fiscalização da observância das leis de proteção ao abastecimento de derivados de petróleo e outros combustíveis ou outras atividades ligadas ao setor energético.
Art. 2? O Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis é
constituído de empregos regidos pela legislação trabalhista integrantes
das categorias funcionais a seguir indicadas:
- Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis,
código LT-FC-2101, para cujo desempenho é exigido qualquer
dos seguintes diplomas: Contador, Técnico de Administração,
Economista, Bacharel em Direito e Engenheiro, devidamente registrados, e comprovada qualificação técnica, a- critério do Ministério das Minas e Energia, em articulação com o ·Õrgão Centrai do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC;
- Técnico de Derivados "'ir,,' Petróleo e Outros Cómbustíveis, código LT-FC-2102, para cujo desempenho são exigidos certificado de ensino de 2~ grau ou equivalente e comprovada qualificação técnica, a critério do Ministério d'as Minas e
Energia, em articulação com o Órgão Central do SIPEC.
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Art. 3? As categorias funcionais previstas no artigo anterior
dist.ríbuir-se-ão por classes, para o desempenho das atividades mencionadas no artigo I? com as seguintes características:
I - Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis;
Classe «C» - atividades de planejamento, eu.pervrsao, coordenação, orientação, avaliação. controle e execução em grau de
maior complexidade;
Classe «B» - atividades de supervisão. coordenação, orientação, programação, controle, avaliação e execução especializada, em grau de maior complexidade;
Classe )A» - atividades de supervisão, coordenação, orientação, controle, programação e execução especializada.
II - Técnico de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis;
Classe «B» - orientação, controle e execução em grau de
média complexidade;
Classe «An - controle e execução de natureza pouco repetitiva, realizada sob supervisão.
Art. 4? Para o cumprimento do disposto no artigo 7? do Decreto
n? 70.320, de 23 de março de 1972, o Ministério das Minas e Energia
submeterá ao Órgão Central do SIPEC minuta das especificações de
classes das respectivas categorias funcionais.
Art. 5? O Grupo a que se refere 'este decreto destina-se a atender
as necessidades de recursos humanos nas áreas de atividades desenvolvidas pelo Ministério das Minas e Energia, através do Conselho N acionai do Petróleo.
Art. 6? A fixação da lotação das categorias funcionais será estabelecida pelo Órgão Central do SIPEC, mediante proposta a ser encaminhada pelo Ministério das Minas e Energia, com a comprovação da
existênca de recursos adequados para fazer face às despesas decorrentes.
Art. 7? A primeira composição das categorias funcionais a que
alude este decreto far-se-á com o aproveitamento dos atuais ocupantes dos empregos da Tabela Especial Temporária do Ministério das Minas e Energia, com atividades ligadas ao setor energético da competência do Conselho Nacional do Petróleo, com a observância dos seguintes
requisitos:
I - que estejam lotados e em exercício até 31 de dezembro
de 1983 no Conselho Nacional do Petróleo, do Ministério das
Minas e Energia, e que nesta situação permaneçam na data da
publicação deste decreto; e
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II - possuam o grau de escolaridade exigido para cada caso e logrem aprovação em processo seletivo específico, elimina ~
tório e classificatório, conforme critérios a serem estabelecidos
pelo Órgão Central do SIPEC, em articulação com o Ministério
das Minas e Energia.
Art. 8? O ingresso nas categorias funcionais do Grupo far-se-á na
referência inicial da classe A, mediante concurso público, em que serão
verificadas as qualificações essenciais exigidas para o desempenho' das
atividades inerentes à classe.
Art. 9? Poderá haver ascensão funcional para a categoria funcional de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis por ocupantes das categorias funcionais que possuam as qualificações exigidas
para o seu provimento, observado o disposto ria regulamentação específica.
Art. 10. Os ocupantes dos empregos das categorias funcionais do
Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis ficarão sujeitos à
prestação mínima de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Art. 11. Fica vedada a requisição dos servidores integrantes do
Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis para o exercício de
atribuições ou encargos que não se relacionem com os peculiares às categorias funcionais que o integram.
Art. 12. O Órgão Central do SIPEC baixará as intrucôes normativas que se tornarem necessárias à aplicação deste decreto.
Art. 13. Este decreto vigora a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; 163~ da Independéncía e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.621, DE 7 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre a composição das Ceteeorias de Direção Intermediária e Assistência
Intermediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente do Departamento de Polícia Federal. 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, na
Lei n? 6.006, de 19 de dezembro de 1973, no Decreto n~ 72.912, de 10 de
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outubro de 1973, no Decreto n:' 77.629, de 18 de maio de 1976, e o que
consta do Processo DASP n? 00600/005601/84-86,
DECRETA:
Art. I? São criadas e mantidas funções, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária, código DAI-l11, e Assistência Intermediária, código DAI-l12, do GrupoDireção e Assistência Intermediárias, código DAI-l10, do Quadro Permanente do Departamento de Policia Federal.
Art. 2? A síntese das atribuições das funções de Assistente, de
que trata este decreto. é a descrita no Anexo 11.
Art. 3? A função relacionada no Anexo In fica suprimida para o
fim de compensar despesas.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento de
Policia Federal.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO I

MJ -

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

QUADRO PERMANENTE
FUNCÚES DE DIRECÃO OU AssrSTENCIA INTERMEDIARIA

GRUPO-DIRECÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA íDAI-lIO)

(Artigo 5? do Decreto n" 72.912, de 10 de outubro de 1973)
SITUAÇÃO NOVA

SITUACÃO ANTERIOR

N? de
Cargosou
Funeôes

1

Denominação

ASSESSORIA GERAL
DO PLANEJAMENTO
Assistente

Símbolo

DAI-112.3

N? de
Funções

1

Categoria
Denominação

Funcional

Código

Correlata

ASSESSORIA GERAL
DO PLANEJAMENTO
Assistente

DAI-112.3

Técnico de Administracão, NS923

1

1

DIVISÃO DE POLÍCIA
FAZENDÁRIA
Assistente

DAI-112.3

1
1

1

DIVISA0 DE
REPRESSÃO A
ENTORPECENTES
Assistente

DAI-112.3

1
1

1

DIVISA0 DE ORDEM
POLÍTICA SOCIAL
Assistente

Assistente

DIVISÃO DE POLÍCIA
FAZENDÁRIA
Assistente
Assistente

DIVISÃO DE
REPRESSÃO A
ENTORPECENTES
Assistente
Assistente

DAI-112.3

Técnico
NS-923.

d,

Administração,

DAI-1l2.3

Delegado

d,

DAI-112.3

PF-5ül
Delegado
PF-SOl

d, Polícia Federal

DAI-1l2.3
DAI-1l2.3

Delegado d,
PF-501
Delegado d,

Polícia

Federal

Polícia

Federal

Polícia

Federal

Policia

Federal

PF~501

DAI·1l2.3

1

DIVISÃO DE ORDEM
POLíTICA E SOCIAL
Assistente

DAI-1l2.3

Delegado de
PF-SOl

SITUAÇÃO ANTERIOR

N? de
Cergosou

SITUAÇÃO NOVA

Símbolo

Denominação

Funções

N? de
Funções

1

DIVISÃO DE POLÍCIA
MARÍTIMA. AEREA E
DE FRONTEIRAS
Assistente -

1

DAI-l-12.3

1
1

Denominação

Assistente
DIVISÃO DE POLiCIA
MARíTIMA. AEREA E
DE FRONTEIRAS
Assistente
Assistente

Código

Categoria
Funcional
Correlata

DAI-112.3

Delegado d, Polícia Federal
PF-501

DAI-112.3

Delegado d, Polícia Federal
PF·501
Delegado d, Polícia Federal
PF-501

DAI-1l2.3

ANEXO II
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
FUNCOES DE ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA
CATEGORIA ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-112)

(Item li do artigo 9? do Decreto n? 72.912, de 1973)

N? de Funções

2

Denominação

ASSESSORIA GERAL DO
PLANEJAMENTO
Assistente

Código

Síntese das Atribuições Específicas

DAI-112.3

Participar da elaboração de planos, programa e projetos, acompanhando a respectiva execução.
Analisar informações e formular diagnósticos de matérias objeto de estudo.

N? de Funções

Denominação

Síntese das Atribuições Específicas

Código

-

-

2

DIVISÃO DE POLíCIA
FAZENDÁRIA
Assistente

DAI-112.3

-

Identificar as alternativas de conduta no tratamento

d. realidade em exame, conseqüências prováveis,
vantagens e desvantagens das diferentes causas de
ação.
Auxiliar na elaboração de normas, instruções e manuais de serviço.
Prestar asetsténcía de caráter geral e outras tarefas
que lhe forem especificamente atribuídas.

Assistir o Diretor nos assuntos relativos às operações policiais de ordem fazendária, bem como execu-

ter outros encargos que lhe sejam cometidos.

2

DIVISÃO DE REPRESSÃO A
ENTORPECENTES
Assistente

2

DIVISÃO DE ORDEM POLíTICA E
SOCIAL
Assistente

2

DIVISÃO DE POLiCIA MARíTIMA
AÉREA E FRONTEIRAS
Assistente

DAI-112.3

DAI-112.3

DAI-1l2.3

-

-

-

Assistir o Diretor em assuntos referentes à prevenção e repressão 'de entorpecentes e outras atividades
de sua área de competência.

Assistir o Diretor em assuntos pertinentes ao plane[amento, execução e controle das atividades de Ordem Política e Social, bem como outros encargos de
sua área de competência.

Prestar assistência ao Diretor, em assuntos ligados
ao planejamento, execução e controle das atividades
de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, bem como tarefas que lhe forem atribuídas na área de sua
competência.
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ANEXO III
Função de Confiança do Quadro Permanente do Departamento de
Polícia Federal a ser suprimida na data de publicação deste Anexo.
N? de
Cargos ou

Denominação

Símbolo

Funções

-

Assessor

LT-DAS-I02.1

DECRETO N? 89.622, DE 7 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre a criação de empregos na
Tabela Permanente do Ministério da Fazenda, 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 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta dos Processos DASP n?s 23.129 e 18.257, de 1983,
DECRETA:
----- - I deste decreto, nas
Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo
Categorias Funcionais de Médico e Odontólogo, do Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, código LT-NS-900; Datilógrafo, do GrupoServiços Auxiliares, código LT-SA-800; Telefonista, do Grupo-Outras
Atividades de Nivel Médio, código LT-NM-l000 e Motorista Oficial, do
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código LT-TP-1200,
da Tabela Permanente do Ministério da Fazenda, os empregos a serem
preenchidos regularmente, observada a legislação especifica.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior deverão ser
suprimidos empregos de Contador e Estatístíeo.ido Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, código LT-NS-900; 'I'aquígrafo e Agente de
Mecanização de Apoio, do Grupo-Outras Atividades de Nivel Médio,
código LT-NM-l000, a partir da data da publicação deste decreto, na
conformidade do Anexo 11.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

ANEXO I
18:1

MINI8TERlü DA FAZENDA

LOTAÇAO

TABELA PERMANENTE

Despacho Presidencial
de 31-7-75 e Portaria DASP nr s 665, de 25-8-83,

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR,
CÓDIGO LT-NS-900
(Artigo 1~ do Decreto n~ 89.622, de 7 de maio de 1984)

D.O. de 5-8-75 e 26-8-83
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S
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(Artigo I? Decreto n? 89.622, de 7 de maio de 1984)
c

e>

•e

e

II
•
~

••c
'".E",
-

.
.. .
·
o'·

• >

"~
•:roa
•
" "

Código

Denominação

•~
e•

••

~

•

~g
o • .!

-c

z

zo.

54
54

f

•c

~.

-

~

"

c,

a•

-

••
•

1044
1044
1044

Telefonista
Telefonista
Telefonista

S
B

A

23
82

130
235

••• •••

. ·• .•

.;, ....

•.0.•

o •
a

~

.0.

~.~

·• •

~

~
"
~"g
~&

•~ ;,•
~õl

Ili]

.~

~~

••
••~.••
~'"

"•• •••

~

~

~~ ~

~

s" :
~~
~·c

.
•
•
·. · .
·'" • ·'" .
~

f •

~

"

e.,~
•

~ ~
o",

••
ê

~

z..9:~

10
-10

ê'"
.2~
•• ••

<Jl'~

.,0"

~ã~

.,~ o. .,~

• o
1>..

a~

Ql

Ql

~
~~g

~

u

O'C

."~

~

~E-<]

• • o
~f~
•~ aQ,.!»

E~~
03· ...

Ql

o .... "'. ~ m ","''''
• :;l "tlaõ
".:l
zoES zao
z.sl!l

5
5

-

--

e
c-

e

·ê=

-

--

•

•
••

~

"

f

~

•:ro

•>
•
-e

z
23
72
71

188

c

II

~
~

•

~
•
-c
•o

••"
'"
z
--

LOTAÇÃO

TABELA PERMANENTE
GRUPO-SERViÇOS AUXILIARES LT-SA-800

Despacho Presidencial
de 31-7-75 e Portaria MF n? 684, de 3-10-83
D.a. de 5-8-75 e 7-10-83

(Artigo 1? do Decreto n? 89.622, de 7 de maio de 1984)
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TABELA PERMANENTE

LOTAÇÃO

GRUPO·SERVICO DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA.

Despacho Presidencial
de 31-7-75 e Portaria MF n? 118, de 20-3-84
D.a. de 5·8·75 e 26-3-84

LT·TP-1200
(Artigo I? do Decreto n? 89.622, de 7 de maio de 1984)

o
>
o

"o

~
es

••o

~

-e
.• •o

-="
....o >
g
u .•

Código

Denominação

• o.

"'s
~ ~

••
••

Õ

•
"•

~
"
f

o.

•o

0..
S
•

••

~

• ô
"o

-c

•

".~

Z

"o.
00
00

" "·" .."
"• Ê rn-]

. ••"
• • •" "
"·

;,

o

1201
1201
1201
1201

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

S
C
B
A

•" •"•

• 0.

o •
o o

~~

.0.

"
oo"
o •
~&

8_

o
~

o "
'"g:!

$tê
o o. •

~

"
.8$

~2';:
.~

.$

~~
o •
• o
b--g

;,

0.-

s-"

:l!.! :;

~

~

o

es

o •

"
",o.

"

•u"
o
-c

• s•
Z.8$

c.

bS~
~ ~ t

o "
"'u
•~o
o

S

~

." i
~

Q)

~

~!l< tl/J

•
o "i::

u
."~

• o
Ê § ,,""
zoES z&~
(1;1

o.

7'

-

107

163

264

163

--

--

~

.,."
·
.. ··" ."" e
• ••
·.
•

~

-

26
52

o •

2

2

-- -

(I;l

~

§
ál

•
•o
•

~

"

f

o.

o
~

s
.Q
-es

•
1J•

•o

lii
m·...

•>'"
•
-e

"•u
•"•
-c

Z.8;;-

Z

"

-

26
52

" o. •

a~]

CIl'1;l
Q)

"tlSü

-

-- -

7'

-157

o.

154
154

185

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ANEXO II
Relação dos cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
da Fazenda, a serem suprimidos a partir da data da publicação deste Anexo
N~ de
Cargos e
Empregos

23
02
02
05

01
04
01
06
01
01
06
05
05
03

Denominação

Contador
Contador
Contador
Contador
Estatístico
Estatístico
Estatístico
Estatístico
Taquígrafo
Taquígrafo
Agente de Mecanização
Agente de Mecanização
Agente de Mecanização
Agente de Mecanização

de
de
de
de

Código

Apoio
Apoio
Apoio
Apoio

NS-924.B
LT-NS-924.B
NS-924.C
NS-924.S
LT-NS-926.A
NS-926.B
LT·NS-926.B
NS-926.C
NM-I035.B
NM-I035.S
NM-I043.A
NM·I043.B
NM-I043.C
NM-I043.S

DECRETO N? 89.623, DE 7 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento do' curso de
Formação de Professores para a parte Especial do Currículo do Ensino do 2.° grau,
pela Faculdade de Educação Técnica, no
Estado do Rio de Janeiro.

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? 162/84, conforme consta do Processo n?
23001.000301/84-5, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação
de Professores para a parte Especial do Currículo do Ensino de 2?
grau, com licenciaturas em Técnicas Industriais, habilitações em Eletricidade e em Eletrônica, em Técnica de Comércio e de Serviços, habílitações em Administração, em Comércio e em Crédito e Finanças, a
ser mínistrado pela Faculdade de Educação Técnica, mantida pela Associação Brasileira de Ensino, com sede na cidade de Nilópolis, Estado
do Río de Janeiro.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.624, DE 7 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Televisão Bahia
Ltâe., para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Salvador, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 8J., item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n" 88.067, de 26 de janeiro, de 1983, e lendo
em vista o que consta do Processo MC n? 11.572/83, (Edital n? 57/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Bahia Ltda., para
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n:' 88',067, de 26 de janeiro
de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as: disposições em contrário ~
Brasília, 7 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.625, DE 8 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Difusora
dos Inhamuns Limitada., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Tauá, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 3.880/83 (Edital n? 10/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Difusora dos Inhamuns
Limitada, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Tauá, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 89.626, DE 8 DE MAIO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81 t item 111, combinado com o artigo 8?, item XV,
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letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos MC n?s 29105.000148/84, 29105.000119/84, 291105.000141/84,
. 72.089/83,
29105.000.040/84,
29105.000001184,
29105.000135/84,
29105.000115/84, 29105.000114/84 e 29105.000081184,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3? da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 833, de 20 de setembro de
1946
Entidade: Rádio Marumby Ltda.
Cidade: Campo Largo
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de outorga: Portaria MVOP n? 521, de 4 de julho de 1945
Entidade: Rádio Difusora de Rio Negro Ltda.
Cidade: Rio Negro
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 213, de 18 de maio de 1959
Entidade: Rádio Nova Ltda.
Cidade: São José dos Pinhais
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 623, de 12 de julho de
1954
Entidade: Rádio Paranavaí Ltda.
Cidade: Paranavaí
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 216, de 27 de março de
1957
Entidade: Fundação Champagnat (Rádio Paraná]
Cidade: Curitiba
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 701, de I? de agosto de
1946
Entidade: Rádio Difusora Apucarana Ltda.
Cidade: Apucarana
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 487, de 27 de agosto de
1956
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Entidade: Rádio Colombo do Paraná Ltda.
Cidade: Colombo
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria n? 598, de 13 de agosto de 1942
Entidade: Fundação Redentorista de Comunicações Sociais
Cidade: Paranaguá
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 730, de 11 de agosto de
1949
Entidade: Fundação Nossa Senhora do Pilar de Antonina
Cidade: Antonina
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOPn? 395, de 17 de junho de 1952
Entidade: Rádio Difusora Platinense Ltda.
Cidade: Santo Antonio da Platina
Unidade da Federação: Paraná.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.627, DE 8 DE MAIO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades que menciona. para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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? do Decreto ny 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Proces)
sos
MC
n?s
29100.000221/84,
29100.000297/84,
29100.000236/84,
29100.000128/84, 29100.000317/84, 173.790/83, 173.949/83, 081.096/83 e
29106.000091/84,
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DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984,
as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 438, de 20 de agosto de
1940
Entidade: Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá Ltda.
Cidade: Guaratinguetá
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 274, de 16 de março de
1951
Entidade: Rádio Cultura de Monte Alto Ltda.
Cidade: Monte Alto
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 24, de 19 de janeiro de
1952
Entidade: Rádio Clube de Santo André Ltda.
C idade: Santo André
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 138, de 30 de janeiro de
1961
Entidade: Rádio Difusora Cacique Ltda.
Cidade: Santos
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 978, de 27 de novembro
de 1953
Entidade: Rádio Emissora ABC Ltda.
Cidade: Santo André
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 380, de 26 de abril de 1950
Entidade: Sociedade Rádio Ibitinga Ltda.
Cidade: Ibitinga
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 480, de 6 de outubro de
1960
Entidade: Rádio Alvorada de Piracicaba Ltda.
Cidade: Piracicaba
Unidade da Federação: São Paulo.
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Ato de Outorga: Portaria MJNI n:' 341-B, de 28 de novembro
de 1961
Entidade: Rádio Clube de São João Batista Ltda.
Cidade: São João Batista
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 354, de 26 de maio de 1958
Entidade: Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí Ltda.
Cidade: Itajaí
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.628, DE 8 DE MAIO DE 1984
Revoga o Decreto n. O 29.088, de 5 de janeiro de 1951, que outorgou concessão à
Fundação Pandiá Celóçeree - Univereídede Mineira de Rádio e TV Educativos Rádio Inconfidência, posteriormente transferida à Rádio Inconfidência Ltâe., através
da Portaria n. O 170,_ de 14 de setembro de
1981, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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:' 51.108/83,
DECRETA:
Art. I? Fica revogada a outorga deferida através do Decreto n?
29.088, de 5 de janeiro de 1951, publicado no Diário Oficial da União de
21 de fevereiro do mesmo ano, à Fundação Pandiá Calógeras - Univer-
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sidade Mineira de Rádio e TV Educativos - Rádio Inconfidência, e
transferida á Rádio Inconfidência Ltda., através da Portaria n:' 170, de
14 de setembro de 1981, publicada no Diário Oficial da União do dia 17
subseqüente, para executar serviço de radiodifusão sonora em Iraqüência modulada, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.629, DE 8 DE MAIO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n:' 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Precessos
MC n?s
29102.000238/84,
29102.000242/84,
29102.000231184,
29102.000058/84,
29102.000090/84,
29102.000034/84,
29102.000169/84,
123.443/83,
29102.000032/84,
29102.000232/84,
29102.000147/84,
29102.000240/84,
29102.000140/84,
29102.000035/84,
29102.000036184,
29102.000217/84,
29105.000122/84,
29102.000218/84,
142.255/83,
29102.000221/84 e 29102.000266184,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez] anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 702, de 22 de agosto de
1955
Entidade: Rádio Osório Ltda.
Cidade: Osório
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
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Ato de outorga: Portaria MVOP n? 432, de 29 de abril de 1955
Entidade: Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.
Cidade: Tupanciretã
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 278, de 4 de junho de
1960, revigorada pela Portaria MJN In? 287-B, de 18 de junho
de 1962
Entidade: Rádio Continental Ltda.
Cidade: Canoas
Unidade da Federação: Rio Grande do SuL
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 388, de 16 de julho de
1956
Entidade: Rádio Repórter Ltda.
Cidade: Ijuí
Unidade da Federação: .Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 303-B, 'de 18 de junho de
1962
Entidade: Empresa Jornalística Noroeste Ltda.
Cidade: Santa Rosa
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 116, de 5 de fevereiro de
1948
Entidade: Rádío Progresso Ltda.
Cidade: São Leopoldo
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 185-B, de 9 de agosto de
1961
Entidade: Fundação N avegantes de Porto Lucena
Cidade: Porto Lucena
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 516, de 9 de junho de 1948
Entidade: Rádio Santiago Ltda.
Cidade: Santiago
Unídade da Federação: Río Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 710, de I? de agosto de
1950
Entidade: Rádio Alto Taquari Ltda.
Cidade: Encantado
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MJN In? 156-B, de 9 de agosto de
1961
Entidade: Rede Riograndense de Emissoras Ltda.
Cidade: Esteio
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 189, de 25 de fevereiro de
1955
Entidade: Rádio Colonial Ltda.
Cidade: Três de Maio
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n:' 363-B, de 28 de novembro
de 1961
Entidade: Rádio Continental Ltda,
Cidader.Caxias do Sul
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 444, de 8 de junho de 1945
Entidade: Sociedade Rádio Cultura Riogrand ina Ltda.
Cidade: Rio Grande
,
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 280, de 16 de abril de 1945
Entidade: Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda.
Cidade: Santo Ãngelo
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 280, de 16 de abril de 1945
Entidade: Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda.
Cidade: Alegrete
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 329, de 11 de abril de 1950
Entidade: S.A. Rádio Pelotense
Cidade: Pelotas
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 186, de 4 de abril de 1940
Entidade: Rádio Cultura de Cambará Ltda.
Cidade: Cambará '
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 882, de 27 de setembro de
1949
Entidade: Sociedade Emissoras Minuano Ltda.
Cidade: Rio Grande
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 454, de 20 de junho de
1947
Entidade: Rádio Clube de Valença Ltda,
Cidade: 'Valença
Unidade, da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 561, de 7 de outubro de
1941
Entidade: Rádio Charrua Ltda.
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Cidade: Uruguaiana
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 984, de 9 de outubro de
1944
Entidade: Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda.
Cidade: Santana do Livramento
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 89.630, DE 8 DE MAIO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades que meneio"
na, para explorarem serviços de reâioâítusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n~s 29102.000226/84 e 29102.000049/84,
DECRETA:
Art. 1? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto com
os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 413-B, de 6 de dezembro
de 1961
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Entidade: Rádio Upacaraí Ltda.
Cidade: Dom Pedrito
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 157-B, de 29 de março de
1962
Entidade: Rádio Santa Rosa Ltda.
Cidade: Santa Rosa
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.

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

Brasilia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.631, DE 8 DE MAIO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas ás entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades, e
unidades da Feâereçeo indicadas.

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? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n?s 29102.000476/84, 142.438/83, 142.149/83, 29101.000218/84,
29101.000235/84 e 29102.000235/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
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com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Ato de Outorga: Decreto n? 74.048, de 13 de maio de 1974
Entidade: Rádio São Roque Ltda.
Cidade: Faxinal do Soturno
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 73, de 23 de janeiro de
1946
Entidade: Rádio Difusora Vale do Paraiba Ltda.
Cidade: Barra do Pirai
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 361, de 27 de maio de 1958
Entidade: Rádio Federal Ltda.
Cidade: Niterói
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 758, de 19 de agosto de
1946
Entidade: Rádio Três Rios Ltda.
Cidade: Três Rios
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 323, de 12 de maio de 1958
Entidade: Rádio Mauá do Rio de Janeiro Ltda.
Cidade: São João do Meriti
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 255, de 4 de maio de 1960
Entidade: Rádio Medianeira Ltda.
Cidade: Santa Maria
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.632, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
359.500.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
359.500.000,00 (trezentos e cinqüenta e nove 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 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 maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos est'ão publicados no D.O. de 9-5-84.

DECRETO N? 89.633, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
159.800.000,00, para reforço de âoteçõee
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal. e da autorização
contida no artigo 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Conselho Nacional do Petróleo e Departamento N acionai de Águas e
Energia Elétrica, o crédito suplementar de Cr$ 159.800.000,00 (cento e
cincoenta e nove milhões e oitocentos 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 de 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, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 9-5-84.

DECRETO N? 89.634, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
477.100.000,00. 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 5,' item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 477.100.000,00 (quatrocentos e setenta e sete milhões e
cem 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 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, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 9-5-84.
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DECRETO N? 89.635, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crs
8.000.000,00 para reforço de dotações con-.
signadas no Vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il l, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, 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.
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 maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9·5-84.

DECRETO N? 89.636, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre 80 Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
60.000.000,00, 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 Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Secretaria Geral e do Departamento de Administração, o crédito suo
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plementar de Cr$ 60.000.000,00 (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 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 maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 9·5-84.

DECRETO N? 89.637 DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 309.000.000,00, 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 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 309.000.000,00 (trezentos 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 índícada 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.
Brasítía, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 9-5-84.
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DECRETO N? 89.638, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
700.000.000,00, 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
. Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$
700.000.000,00 (setecentos 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.
Brasflia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9·5-84.

DECRETO N? 89.639, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
241.099.000, ()() para retorço de dotações ccnsignadas 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 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
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Cr$ 241.099.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, noventa 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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Emane Gelvêes
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-5-84.

DECRETO N? 89.640, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 48.900.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando' da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 48.900.000,00
(quarenta e oito 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 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, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 9-5-84.

DECRETO N? 89.641, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisíonedes o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.166.800.000.00, 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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.166.800,000,00 (um bilhão cento e sessenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Ansxo I deste decreto.
Art. 2 0 Os recursos necessários à execuçâo 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.
Brasilia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-5-84.
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DECRETO N? 89.642, DE 8 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Polícia Federal, o
crédito suplementar no valor de Cr$
308.163.000,00, 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 5~ item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Policia Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
308.163.000,00 (trezentos e oito milhões, cento e sessenta 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.
Brasilia, 8 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9·5·84.

DECRETO N? 89.643, DE 10 DE MAIO DE 1984
Declara de ocupação dos silvícolas área
de terras, no município de Colider, no Estado de Mato Grosso, e dá outras pro·
vidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição e tendo em vista o disposto pelos artigos 2?, incisos V e IX, 19 e 22, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
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DECRETA:

Art. I? Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas, para efeito
dos artigos 4?, IV e 198 da Constituição, as terras localizadas no mu-.
nicipio de Colider, Estado de Mato Grosso, com a seguinte delimitação:
Sul- Partindo do Ponto 01 (um) situado na divisa das terras desapropriadas nos termos do Decreto n? 86.956, de 18 de fevereiro de 1982,
com a Área Indígena Jarina, a uma distância aproximada de 06 (seis)
quilômetros da margem esquerda do Rio Xingu, de coordenadas geográficas aproximadas 10'02'50" latitude Sul e 53'02'15" longitude Oeste,
segue rumo Oeste, no alinhamento -do limite Norte da Área Indígena
Jarina, até o ponto 02 (dois) de coordenadas geográficas aproximadas
10'02'50" latitude Sul e 53'20'34" longitude Oeste, situado a uma distância aproximada de 40 (quarenta) quilômetros, também da margem
esquerda do Rio Xingu, no cruzamento da Linha N arte com a Linha
Oeste da Área Indígena Jarina; deste ponto por uma linha reta e seca
com a distância de aproximadamente 600 (seiscentos] metros até atingir
o ponto 03 (três) de coordenadas geográficas aproximadas 10'02'32" latitude Sul e 53'20'28" longitude Oeste, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; deste ponto, no sentido jusante, até atingir o
ponto 04 (quatro I de coordenadas geográficas aproximadas 09'59'56" latitude Sul e 53'21 '19" longitude Oeste, situado na confluência do referido igarapé, com outro, também sem denominação; deste ponto, no sentido montante pelo igarapé sem denominação, até atingir o ponto 05
(cinco I de coordenadas geográficas aproximadas 09'59'07" latitude Sul
e 53°27'46" longitude Oeste, situado próximo à sua cabeceira; deste
ponto, por uma linha reta e seca na distância aproximada de lAOOm
(um mil e quatrocentos metros) até atingir o ponto 06 (seis) de coordenadas geográficas aproximadas 09'58'41" latitude Sul e 53'28'25" longitude Oeste, situado na cabeceira de um igarapé afluente da margem direita do Rio Iriri Novo; deste ponto, no sentido jusante, até atingir o
ponto 07 (sete) de coordenadas geográficas aproximadas 099'58'14" latitude Sul e 53'30'10" longitude Oeste, situado na confluência do referido
igarapé, com outros dois, também sem denominação; Oeste - Deste
ponto, por uma linha reta e seca, sentido N arte, na distância aproximada
de 26,6 quilômetros, até atingir o ponto 08 (oito) de coordenadas geográficas aproximadas 09°43'50" latitude Sul e 53'30'00" longitude Oeste,
situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da margem direita do Rio Iriri Novo; deste ponto, no sentido jusante, até
atingir o ponto 09 (nove) de coordenadas geográficas aproximadas
09'39'42" latitude Sul e 53'27'57" longitude Oeste, situado na confluência desse igarapé, com outro sem denominação, afluente também da
margem direita do Rio Iriri- Novo; N arte - deste ponto. no sentido
montante do referido igarapé, até atingir o ponto 10 (dez) de coordenadas geográficas aproximadas 09'43'24" latitude Sul e 53'11 '13" longitude Oeste, situado na sua mais alta cabeceira; deste ponto, por uma li-
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nha reta e seca, com distância aproximada de l.IGOm (um mil e cem metros) até atingir o ponto 11 (onze) de coordenadas geográficas aproximadas 09'43'37" latitude Sul e 53'10'39" longitude Oeste, situado em uma
das cabeceiras do Igarapé de Pedra; deste ponto, no sentido jusante,
pelo referido igarapé, até atingir o ponto 12 (doze) de coordenadas geográficas aproximadas 09'43'35" latitude Sul e 53'07'39" longitude Oeste, situado na confluência deste, com outro; deste ponto, sentido montante, pelo último igarapé, até atingir o ponto 13 (treze) de coordenadas
geográficas aproximadas. 09'47'36" latitude Sul e 53'07'40" longitude
Oeste, situado na mais alta cabeceira do igarapé de Pedra; deste ponto,
por uma linha reta e seca, com distância aproximada de 23,5 quilômetros, até atingir o ponto 14 (quatorze) de coordenadas geográficas aproximadas 09'50'20" latitude Sul e 52'55'10" longitude Oeste; Leste Deste ponto, seguindo os limites das terras desapropriadas pelo Decreto n? 86.956, de 18 de fevereiro de 1982, já na posse dos indígenas, até o
ponto inicial do presente descritivo.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Area
Indígena Capoto, será demarcada administrativamente pela Fundação
NacionaI do Índio - FUN AI.
Art. 2? Fica ressalvado o direito da União de questionar o
domínio de áreas das terras de que trata o artigo anterior, na hipótese
de terem sido tituladas irregularmente.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.644, DE 10 DE MAIO DE 1984
Amplia a área prioritária fixada pelo
Decreto n.O 87.254, de 7 de junho de 1982, localizada nos Municípios de Turmalina e Populina, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, ítem lII, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artígo 43, § 2?, da Leí n:' 4.504, de 30 de novembro de
1964,
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DECRETA:

Art. I? Fica ampliada a área prioritária fixada pelo Decreto n?
87.254, de 7 de junho de 1982, mediante a inclusão dos imóveis rurais
encravados no seguinte perímetro: partindo do marco 1, de coordenadas
geográficas longitude 50°29'12" WGr e latitude 20°04'22" S, situado na
divisa com terras dos sucessores da COESTER, segue confrontando
com terras dos sucessores da COESTER, com o azimute de 82°00' e
distância de 3.340m, até o marco 2, situado na divisa com terras de José Castilho Beatriz; daí, segue confrontando com terras de José Castilho Beatriz, com o azimute de 172°10' e distância de 700m, até o marco
9, situado na divisa com a área fixada pelo Decreto n:' 87.254, de 7 de
junho de 1982; dai, segue confrontando com a área fixada pelo referido
Decreto, com o azimute de 270°00' e distância de 3.200m, até o marco
l O, situado na divisa com a área fixada pelo referido decreto; daí, segue
confrontando ainda com a área fixada pelo referido decreto, com o azimute de 181 °45' e distância de 1.420m, até o marco 11, situado na divisa
com a área fixada pelo referido Decreto e com terras de Antônio Fazola; daí, segue confrontando com terras de Antônio Fazola, com o azimute de 271 °45' e distância de 1.230m, até o marco 12, situado na divisa
com terras de António Fazola e de Arthur H. Lundgren: daí, segue confrontando com terras de Arthur H. Lundgren e de Antônio J. Franco,
com o azimute de 355°42' e distância de 8.100m, até o marco 13, situado
junto a estrada municipal; daí, segue confrontando com a estrada municipal, com o azimute de 84 °00' e distância de 1.530m, até o marco 14, situado na divisa com terras de José e Antônio Inácio; daí, segue confrontando com terras de José e Antônio Inácio, de Abilio Brassaloti e
de sucessores da COESTER, com o azimute de 177°30' e distância de
6.630m, até o marco 1, inicial da descrição deste perimetro (Fonte de referência: carta planimétrica do IBGE - Município de Turmalina, Estado de São Paulo, escala 1: 50.000, ano 1976).
Art. 2? Ficam mantidas as disposições de que tratam os arts. 2?,
3? e 4? do Decreto n? 87.254, de 7 de junho de 1982.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Danilo Venturini
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DECRETO N? 89.645, DE 10 DE MAIO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, imóveis rurais constituídos
de parte da "Fazenda Santa Rita", situados
nos Municipios de Turmalina e Populina,
no Estado de São Paulo, compreendidos na
área prioritária para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n." 87.254, de 7 de
junho de 1982, e ampliada pelo Decreto n:'
89.644, de 10 de maio de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161, 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,
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, imóveis rurais constituidos de
parte da "Fazenda Santa Rita», com a área total de 777ha (setecentos e
setenta e sete hectares) situados nos Municípios de Turmalina e Populina, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo têm o seguinte perímetro: partindo do marco 1, de coordenadas geográficas longitude 50"29'19" WGr e latitude 20"04'24" S, situado na divisa com terras dos sucessores da COESTER, segue confrontando com terras dos
sucessores da COESTER, com o azimute de 82'00' e distância de
3.540m, até o marco 2, situado na divisa com terras de José Castilho
Beatriz; daí, segue confrontando com terras de José Castilho Beatriz,
com o azimute de 172°10' e distância de 540m, até o marco 3, situado na
divisa com área fixada pelo Decreto n? 87.254, de 7 de junho de 1982;
daí, segue com o azimute de 265°38' e distância de 3.550m, até o marco
4, situado na divisa com terras de Antônio Faz ola; daí, segue confrontando com terras de Antônio Fazola, com o azimute de 261°38' e distância de 750m, até o marco 5, situado na divisa com terras de Antônio Fazola e de Arthur H. Lund gren: daí, segue confrontando com terras de
Arthur H. Lundgren, com o azimute de 343'46' e distância de 1.085m,
até o marco 6, situado ainda na divisa com terras de Arthur H. Lundgren; daí, segue confrontando com terras de Arthur H. Lundgren e de
Antônio J. Franco, com o azimute de 355"42' " distância de 5.885m, até
o marco 7, situado junto a estrada municipal; daí, segue confrontando
com a estrada municipal, com o azimute de 84°00' e distância de 870m,
até o marco 8, situado na divisa com terras de José e Antônio Inácio;
daí, segue confrontando com terras de José e Antônio Inácio, de Abílio
Brassaloti e de sucessores da COESTER, com o azimute de 175°00' e
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distância de 6.529m até o marco 1, início da descrição deste perímetro
(Fonte de referência: carta planimétrica do IBG E - Município de Turmalina, Estado de São Paulo, escala 1:50.000, ano 1976).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os imóveis rurais
classificados como empresa rural, nos termos da Lei n? 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e do artigo 2? do Decreto-lei n:' 554, de 25 de abril de
1969; b) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; c) as
benfeitorias existentes nas parcelas que integram os imóveis referidos
no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua
regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai 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? 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. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando sem efeito o Decreto n:' 87.255, de 7 de junho de 1982, e revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturíní

DECRETO N? 89.646, DE 11 DE MAIO DE 1984
Inclui na classificação de órgãos de deliberação coletiva, aprovada pelo Decreto
n!' 69.907. de 7 de janeiro de 1972, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei n:' 5.708, de 4 de outubro de 1971, e o que consta do Processo n?
00600-002695/84-13,
DECRETA:
Art. I? Fica' incluído na classificação de órgão de deliberação coletiva da área dó Ministério do Trabalho, aprovado pelo Decreto n:'
69.907, de 7 de janeiro de 1972, como órgão de 3? grau (letra c, do artigo
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I? do Decreto n? 69.382, de 19 de outubro de 1971), o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia (Lei n:' 6.965, de 1981).
Parágrafo único. O número de reuniões mensais remuneradas não
poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 2?, § 3? do Decreto n:'
69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo

DECRETO N? 89.647, DE 11 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Fundação Verdes
Florestas, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe conferem o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n:' 8.328/83, (Edital n:' 38/83)
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Fundação Verdes Florestas,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 89.648, DE 11 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Fundação Verdes
Florestas, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 11.575/83, (Edital n? 60/831,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Fundação Verdes Florestas,
para explorar, pelo prazo de 10 (dezl anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.649, DE 11 DE MAIO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Curitiba Ltda.; para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 71.766/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Rádio Cultura de Curitiba Ltda., outorgada
através do Decreto n? 35.655, de 14 de junho de 1954, para explorar, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de maio de 1984; 183? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.650, DE 11 DE MAIO DE 1984
Altera o Decreto n~ 59.607, de 28 de novembro de 1966, que regulamenta a Lei n~
5.025, de 10 de junho de 1966. e o Decreto-lei
n.O 24, de 19 de outubro de 1966, que dispõe
sobre o intercâmbio comercial com o
exterior.

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 artigo 80, da Lei nf' 5.025, de 10 de junho de 1966,
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DECRETA:
Art. I? A alínea d, do § 2? do artigo 126 do Decreto n:' 59.607, de
28 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«d) de denúncia de particulares, inclusive comprador estrangeiro» .
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o § 3? do artigo 119 do Decreto n:' 59.607, de 1966, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
DECRETO N? 89.651, DE 11 DE MAIO DE 1984
Inclui na classificação de órgãos de deliberação coletiva, aprovada pelo Decreto
n!' 69.820, de 22 de dezembro de 1971, o
Conselho Diretor do Fundo da Marinha
Afercante (FMM).

O PRESIQENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 5.708, de 4 de outubro de 1971,
DECRETA:
Art. 1? Fica incluído na classificação dos órgãos de deliberação
coletiva da área do Ministério dos Transportes, aprovada pelo Decreto
n? 69.820, de 2'2 de dezembro de 1971, como órgão de 2? grau (letra b do
artigo I? do Decreto n? 69.382, de 19 de outubro de 1971), o Conselho
Diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM), criado pelo Decreto n?
88.420, de 21 de junho de 1983.
Parágrafo único. O número de reuniões mensais remuneradas não
poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 2?, § 3?, do Decreto n?
69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
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DECRETO N? 89.652, DE 11 DE MAIO DE 1984
Regulamenta a aplicaçào do Instituto
da Progreseeo Funcional às carreiras que integram o Magistério da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 68 do regulamento aprovado pelo Decreto n? 77.740, de
2 de junho de 1976, e bem assim no Decreto-lei n? 1.934, de 20 de abril de
1982, e no Decreto n:' 87.572, de 20 de setembro de 1982, que alteraram a
estrutura do Magistério da Aeronáutica, prevista na Lei n? 6.249, de 8
de outubro de 1975,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. I? O Instituto da Progressão Funcional aplicar-se-á às carreiras que integram o Magistério da Aeronáutica, instituído pela Lei n?
6.249, de 8 de outubro de 1975.
Art. 2? No Magistério da Aeronáutica, a progressão funcional será vertical e horizontal.
§ I? A progressão vertical é a passagem do docente da classe em
que se encontra para outra superior.
§ 2? A progressão horizontal é a passagem do docente da referência em que se encontra para outra superior, dentro da mesma classe.
§ 3? Na Progressão Funcional, vertical e horizontal, será, em todos os casos, observada a classificação conseqüente da Avaliação Global de Desempenho, prevista neste decreto.

CAPÍTULO II

Da Progressão Funcional de Professor
de Ensino Superior
Art. 3?
vertical:

Na carreira do Magistério Superior, haverá progressão

1. da referência 4 da classe de Professor Auxiliar para a
referência 1 da classe de Professor Assistente, após o interstício
de 2 (dois) anos;
2. da classe de Professor Auxiliar para a classe de Professor Assistente ou Adjunto, independentemente de interstício,
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após obtenção do grau de Mestre ou Doutor, na área de sua
atuação, observado o disposto nos §§ I? e 2? deste artigo;
3. da referência 4 da classe de Professor Assistente para a
referência 1 da classe de Professor Adjunto. após o interstício
de 2 (dois) anos; e
4. da classe de Professor Assistente para a classe de Professor Adjunto, independentemente de interstício, após a obtenção do grau de Doutor ou do titulo de Docente-Livre, na área de
sua atuação, observado o disposto no § 3? deste artigo.
§ I? O Professor Auxiliar, estando em uma das referências 1 ou 2,
se obtiver o grau de Mestre, terá progressão para a referência 1 de Professor Assistente; se estiver posicionado na referência 3 ou 4, a progressão será realizada, conforme o caso, para as referências 2 ou 3.
§ 2? O Professor Auxiliar, ao obter o grau de Doutor ou o título
de Docente-Livre, na área de sua atuação, qualquer que seja a referência em que esteja posicionado, progredirá à referência 1 da classe de
Professor Adjunto.
§ 3? O Professor Assistente, estando em uma das referências 1 ou
2, se obtiver o -grau de Doutor, terá progressão para a referência 1 da
Classe de Professor Adjunto; se estiver posicionado na referência 3 ou
4, a progressão será realizada, conforme o caso, para a referência 2 ou

3.
§ 4? Não haverá, face à legislação vigente, a progressão vertical
para a classe de Professor Titular, cujo provimento será realizado mediante concurso público de provas e títulos.

Art. 4?
rizontal:

Na carreira de Magistério Superior, haverá progressão ho1.

do Professor Auxiliar:

a) para a referência consecutiva, após interstício de 2 (dois)
anos, ria referência em que se encontrar; e
bl independentemente de interstício, e por uma única vez,
quando aprovado em curso de especialização que atenda à carga
mínima exigida pelo CFE e seja reconhecido pela respectiva Organização de Ensino.
2. do Professor Assistente:
a) para a referência consecutiva, após interstício de 2 (dois]
anos, na referência em que se encontrar; e
bl independentemente de interstício, da referência 1 para a
3, e das referências 2 ou 3 para a 4, após a obtenção do grau de
Mestre.
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3. do Professor Adjunto:
a) para a referência consecutiva, após interstício de 2 (dois)
anos, na referência em que se encontrar; e
bl independentemente de interstício, da referência 1 para 3
e das referências 2 ou 3 para a 4, após a obtenção do grau de
Doutor ou título de Docente-Livre.
CAPÍTULO III

Da Progressão Funcional na Carreira de
Proiessor do Ensino de I? e 2.° Graus
Art. 5? Na Carreira do Magistério de I? e 2? Graus, a progressão
funcional vertical aplicar-se-á aos ocupantes de cargos e empregos das
classes «A», «H», «C» e «D)), e far-se-á para as classes «B)), «C)), «D))
e «E», observados os seguintes critérios:
1. da classe «A)) para a 1 ~ referência da classe «B)):
a) quando o docente obtiver habilitação especifica para todas as séries do I? Grau na sua área de atuação; e
b) quando o docente contar 5 (cinco) ou mais anos na classe
e estiver ocupando a última referência da classe.
2. da classe «H» para a 1 ~ referência da classe «C»:
a) quando o docente obtiver licenciatura plena na sua área
de atuação;
b) quando o docente contar 5 (cinco) ou mais anos na classe
e estiver ocupando a última referência da classe.
3. da classe «C)) para a 1 ~ referência da classe «D»:
a) quando o docente obtiver, na sua área de atuação ou em
Educação, curso de especialização ou aperfeiçoamento, desde
que atenda à carga mínima exigida pelo CFE e seja reconhecido
pela Organização de Ensino;
bl quando o docente contar 5 (cinco) ou mais anos na classe
e estiver ocupando a última referência da mesma classe.
4. da classe «D» para a 1 ~ referência da classe «E»:
a) quando o docente obtiver, na área de sua atuação ou em
Educação, o título, no mínimo, de Mestre;
b) quando o docente contar 5 (cinco) ou mais anos na classe
e estiver ocupando a última referência da classe.
Art. 6? A progressão funcional horizontal, nas diversas classes
que compõem a carreira do Magistério de I? e 2? graus, será concedida
após o interstício de 1 (um) ano, de uma referência para outra imediatamente superior.
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Parágrafo único. Os docentes que obtiverem a titulação referida
no artigo 2? do Decreto n? 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, exigida para o desempenho das atividades do magistério correspondentes às classes «B)), «C», «D» e «E», serão automaticamente elevados à referência
inicial da classe a que corresponder a titulação obtida.

CAPÍTULO IV
Do Interstício
Art. 7? Interstício é o período mínimo de exercicio, na classe ou
referência, exigido para o servidor obter progressão funcional.
§ I? Para os docentes abrangidos no enquadramento previsto no
Decreto n? 87.572, de 20 de setembro de 1982, a contagem de tempo de
interstício tem início no dia 1 de janeiro de 1982.
§ 2? Na hipótese dos §§ I?, 2? e 3? do n? 4 do artigo 3?, o interstício na nova classe ou referência será considerado a partir da
averbação do título considerado, na Organização de Ensino a que pertencer o docente.

Art. 8?

O interstício será interrompido nos seguintes casos:
a) licença com perda de vencimentos;
b) suspensão disciplinar ou preventiva;
c) prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial;
d) viagem ao exterior sem ônus para a administração, salvo
se em gozo de férias ou licença para tratamento de saúde;
e) prestação de serviços a organizações internacionais;
t) suspensão do contrato de trabalho, salvo se em gozo de
auxílio-doença; e
g) afastamento para ter exercício em Organizações cuja finalidade regular não seja ministrar ou administrar o ensino.

§ I? Cessadas as situações previstas nas alíneas deste artigo, o interstício voltará a ser contado a partir do dia imediato, observado o
disposto no § 2? deste artigo.
§ 2? Será restabelecida a contagem do interstício, a partir da data
do afastamento do docente 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 progressão funcional, o interstício será contado a partir da vigência dos respectivos atos, respeitadas as exceções
previstas neste decreto.
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Art. 10. Nos casos de transferência ou movimentação de uma Organização de Ensino para outra, sendo ambas do Ministério da Aeronáutica, o docente levará para a nova Organização de Ensino o período
de interstício já computado na forma deste decreto.
Art. 11. Os docentes concorrerão à progressão funcional desde
que preencham os requisitos deste decreto e tenham obtido o mínimo
de pontos estabelecidos em Portaria do Ministro da Aeronáutica.
§ 1? N a progressão vertical, os docentes serão classificados em
ordem decrescente dos pontos obtidos, concorrendo à progressão os
primeiros dois terços, no mês de janeiro, e o último terço, no mês de julho, independentemente de vagas.
§ 2? A progressão horizontal efetuar-se-á, de uma só vez, no mês
de fevereiro.
§ 3? Não obterá progressão funcional o docente que contrariar
qualquer dispositivo deste decreto, no período compreendido entre sua
avaliação e a data da promoção.
Art. 12. Ocorrendo empate na classificação referida no § I? do artigo anterior, terá preferência, sucessivamente, o docente:
1. de maior número de pontos na formação acadêmica;
2. de maior tempo de serviço na classe;
3. de maior tempo de serviço na Organização;
4. de maior tempo de serviço no regime de 40 (quarenta)
horas, em atividade de magistério, na Organização; e
5. mais idoso.

CAPÍTULO V

Da Avaliação de Desempenho
Art. 13. Nas Organizações de Ensino da Aeronáutica haverá uma
Comissão Permanente do Magistério - COPEMA, designada pelo dirigente da Organização, com as seguintes atribuições, além de outras que
lhe poderão ser cometidas:
a) assessorar o dirigente da Organização no processo de
acompanhamento e avaliação das atividades docentes, para fins
de progressão funcional;
b) examinar e emitir parecer sobre títulos de pós-graduação
e certificados de conclusão de cursos de especialização ou aperfeiçoamento, apresentados pelos docentes com vista à progressão funcional; e
c) processar a classificação dos docentes, através da avaliação de desempenho.
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Art. 14. A Comissão Permanente do Magistério - COPEMA,
presidida pelo Comandante da Organização, terá, pelo menos, 3 (três)
professores da classe de maior hierarquia na Organização de Ensino.
Art. 15. A avaliação das atividades docentes será feita, à vista;

entre outros, dos seguintes fatores:
1. desempenho do docente em classe, em atividades de
pesquisa, ou em outras atividades ligadas ao magistério;
2. formação acadêmica ou profissional, avaliada em função dos títulos de graduação e de pós-graduação, e dos certificados de conclusão de cursos de especialização ou de aperfeiçoamento;
3. participação na administração do ensino; e
4. produção intelectual e realização no campo da especialidade do docente.
Art. 16. A avaliação do desempenho global dos docentes será feita anualmente, no mês de novembro.
Art. 17. Não serão avaliados os docentes que não tenham completado o interstício mínimo exigido para efeito de progressão funcional,
vertical ou horizontal, ressalvado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. Também serão avaliados os docentes que, presumidamente, poderão completar o interstício, até o primeiro dia dos meses previstos para a realização da progressão funcional.
Art. 18. Os docentes que se encontrarem no desempenho de função de Administração Escolar, ou que não estiverem em regência de
turma, serão avaliados pelo dirigente da Organização de Ensino, observados, no que couber, os critérios estabelecidos neste decreto.
Art. 19. O Ministério da Aeronáutica estabelecerá sistemática
mensurável e objetiva para a Avaliação Global de Desempenho, inclusive fixando os critérios para aferição de pontos nos fatores e subfatores correspondentes.
Art. 20. Os resultados do processo c1assificatório serão homologados pelo Comandante da Organização a que estiver diretamente subordinada a Organização de Ensino.
Parágrafo único. O docente que se julgar prejudicado no processo
classificatório poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração à
autoridade mencionada neste artigo, dentro do prazo de 15 dias, a contar do recebimento da comunicação oficial.
CAPÍTULO VI

Do Processamento da Progressão Funcional
Art. 21. Os atos de efetivação da progressão funcional deverão
ser publicados até o último dia dos meses mencionados nos §§ I? e 2?
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do, artigo 11, vigorando seus efeitos a partir do dia primeiro daqueles
meses, respectivamente, inclusive para aqueles que obtiverem progressão independente de intersticio.
Art. 22. Não poderão obter progressão funcional, os docentes que
se encontrarem em quaisquer das situações especificadas no artigo 8?
deste decreto.
Art. 23. Será declarado nulo o ato que houver concedido indevidamente a progressão funcional.
Art. 24. Será efetivada a progressão funcional a que fazia jus o
docente falecido ou aposentado.
Art. 25. A progressão funcional efetivar-se-á mediante ato do Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAPI.

CAPiTULO VII

Das Disposições Finais
Art. 26. O Órgão de Pessoal do Ministério da Aeronáutica expedirá as normas complementares que forem necessárias ao processamento
da progressão funcional.
Art. 27.
náutica.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Aero-

Art. 28. E ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogados o Decreto n? 83.703, de 5 de julho de 1979, e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 89.653, DE 14 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia, da Escola de Engenharia de
Vassouras. Rio 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 Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 258/84, conforme constam dos Processos
n?s 543/80 CFE e 23001.000397/84-2 do Ministério da Educação e Cultura,
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DECRETA:
Art. I? Fica autor-izado o funcionamento do curso de Engenharia.
com habilitação em Engenharia Elétrica e em Engenharia Mecâníca; a
ser ministrado pela Escola de Engenharia de Vassouras, mantida pela
Fundação Educacional Severino Sombra, com sede na cidade de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.654, DE 15 DE MAIO DE 1984
Outorga à Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de
um trecho do rio Camaragibe, no Município
de Rio Formoso, Estado de Pernambuco,
para uso exclusivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos dos artigos
140, letra a, e 150 do Decreto n:' 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 701.841/81,
DECRETA:
Art. I? E outorgada à Companhia Geral de Melhoramentos em
Pernambuco concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um trecho do rio Camaragibe, localizado no Município de Rio Formoso,
Estado de Pernambuco, não conferindo, o presente título, delegação de
Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétr ica para uso esclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia elétrica a vilas operárias de seus empregados,
quando construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessionária concluirá as obras relativas ao aproveitamento hidrelétrico, no prazo fixado na portaria de aprovação do p rojeto, executando-as de acordo com a mesma, com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
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§ I? A concessionária ficará sujeita às penalidades previstas na
legislação de energia elétrica em vigor pela inobservância do prazo fixado.
§ 2~) O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 4? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 5? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
§ I? N o caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d 'água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado de Pernambuco, titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos que
antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro
do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 6? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Âguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 7? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals
DECRETO N? 89.655, DE 15 DE MAIO DE 1984
Ratifica a revisão do projeto e da planta de situação. a que se refere o Decreto n:'
85.208. de 29 de setembro de 1980. que declara de utilidade pública. para fins de constituição de servidão administrativa. faixa variável de terra destinada à passagem de linha de trensmieeeo.

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 MME n? 700.569/80,
DECRETA:
Art. I? E ratificada a revisão, conforme desenho n? 431.138, do
Projeto e da Planta de Situação n? 410.849, a que se refere o Decreto n?
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85.208, de 29 de setembro de 1980, aprovada por ato do Diretor da Divi·
são de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai
de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 700.569/80.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publ icação,
Brasília, 15 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.656, DE 15 DE MAIO DE 1984
Altera a localização da sede do Comando da 2:' Dívieeo de Exército no Ministério
do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚ,BLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e de conformidade
com o disposto no artigo 32, item III, 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? Fica alterada a localização da sede do Comando da 2; Divisão de Exército, da cidade de São Paulo-SP, para a de Barueri-SP.
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, 15 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 89.657, DE 15 DE MAIO DE 1984
Abre a Encargos Gereis da União. em
favor de Programa de Mobilização Energé-

tica - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PRo o crédito suplementar no valor de CrS 12.231.200.000.00.
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1~' Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor do Programa de Mobilização Energética - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Crs
12.231.200.000,00 (doze bilhões, duzentos e trinta 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 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, 15 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 16-5-84.

DECRETO N? 89.658, DE 15 DE MAIO DE 1984
Altera o Decreto n:' 60.521, de 31 de
março de 1967. que estabelece a Estrutura
Básica do Ministério da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens lU e V da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O item I do artigo 78 e o item I do artigo 79 do Decreto n?
60.521, de 31 de março de 1967, na redação dada pejo Decreto n'' 83.146,
de 7 de fevereiro de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 78.
.
.
I - a criação, denominação, finalidade, estrutura geral, subordinação, localização, transformação e extinção dos Órgãos
de Direção-Geral e Setorial, Apoio e de Assessoramento e dos
Comandos-Gerais, das Diretorias, dos Centros e dos Institutos;»
«Art. 79.
.
.
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I - a aprovação dos Regulamentos das Organizações Mil itares do Ministério da Aeronáutica;
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Ficam revogados o item IH do artigo 78 do Decreto n'?
60.521, de 31 de março de 1967, alterado pelo Decreto n? 83.146, de 7 de
fevereiro de 1979, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 89.659, DE 15 DE MAIO DE 1984
Cria a Base Aérea de Boa Vista, 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 78, item VI, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967, na redação dada pelo' Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Base Aérea de Boa Vista (BABV), com sede
na cidade de Boa Vista, Território Federal de Roraima, diretamente subordinada ao Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional.
Art. 2? O Comandante da Base Aérea de Boa Vista é Coronel do
Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, incluído em categoria especial.
Art. 3? Fica criado e ativado o Núcleo da Base Aérea de Boa Vista (NUBABV).
Parágrafo único. O NUBABV será constituído com o remanejamento de pessoal e as instalações já implementadas.
Art. 4? O Ministro de Estado da Aeronáutica baixará atos necessários à execução deste decreto.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 15 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 89.660, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre à Justiça Federal de 1 ~ Instância
o crédito suplementar no valor de Cr$
533.000.000,00, para reforço de âoteçeo consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDl?NTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Il I, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Federal de I? Instância o crédito suplementar no valor de Cr$ 533.000.000,00 (quinhentos 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5·84.

DECRETO N? 89.661, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
o crédito suplementar no valor de Cr$
45.430.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o crédito suplementar no valor de Cr$
45.430.000,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5·84.

DECRETO N? 89.662, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Tribunal Federal de Recursos
e ao subanexo Encargos Gerais da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
500.000.000,00,

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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.000,00 [quinhentos 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 17-5-84.
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89.663, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ti Presidência da República o crédito suplementar no valor de c-s
39.000.000,00, 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 5~, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o: crédito suplementar no valor de Crê
39.000.000,00 (trinta e nove milhões de cruzeiros}, para reforco 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, 16 de maio de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5-84.

DECRETO N? 89.664, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar
no
valorde
Cr$
3.194.000.000,00 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de
3.194.000.000,00 (trés bi-

c-s
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lhões, cento e noventa e quatro 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 17-5-84.

DECRETO N? 89.665, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, em favor de diversas
Unidades, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 796.000.000,00, 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 5?, item UI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria Geral e do Departamento de Administração, o crédito suplementar no valor de Cr$
796.000.000,00 (setecentos e noventa 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5-84.
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DECRETO N? 89.666, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
669.150.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Educação Fisica e Desportos e do Instituto N acional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o crédito suplementar no valor de Cr$ 669.150.000,00 [seiscentos e sessenta e nove milhões, cento 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5-84.

DECRETO N? 89.667, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
856.600.000,00, para reforço de dotações orçamentárias
consignadas no
vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, o crédito suplementar no valor de Cr$ 856.600.000,00 (oitocentos e cinqüenta e seis 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 de 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.
Brasilia, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Deliim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 17-5-84.

DECRETO N? 89.668, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do Ministro e da Secretaria
da Receita Federal, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 25.282.000.000,00, para reforço de âoteçõee consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabi·
nete do Ministro e da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.282.000.000,00 (vinte e cinco bilhões, duzentos
e oitenta e dois 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? Est~ decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DeWm Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17·5-84.

DECRETO N? 89.669, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Programas Especiais - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de PleneiementolPR, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 3.520.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.520.000.000,00 (três
bilhões e quinhentos 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DeWm Netto
Os anexos estão publicados no D. O. de 17-5-84.
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DECRETO

N~

89.670, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre aos Ministérios Militares o crédito suplementar no valor de Cr$
22.572.100.000,00, 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 5~, item HI, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios Militares o crédito suplementar no valor de Crê 22.572.100.000,00 (vinte e dois bilhões, quinhentos 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 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 maio de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5-84.

DECRETO

N~

89.671, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
34.262.000,00, 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 5~, item IH, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministêrio da Educação e Cultura, em favor da Universidade Federal do Ceará, o crédito suplementar no valor
de Crs 34.262.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e sessenta e dois
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m-il 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 17-5-84.

DECRETO N? 89.672, DE 16 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
2.427.900.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e
da Fundação de Assistência ao Estudante, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.427.900.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e sete mio
Ihôes 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 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

o.o.

de 17-5-84.

DECRETO N? 89.673, DE 16 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curse de
Psicologia, da Faculdade de Psicologia de
Joínviíle. Estado de Santa Catarina.

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? 218/84, conforme consta dos Processos
n?s 1.902/80-CFE, e 23001.000391184-4 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Psicologia,
com Bacharelado, Licenciatura e Formação de Psicólogo, a ser ministrado pela Faculdade de Psicologia 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.674, DE 16 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Fisioterapia da Faculdade de Ciências da
Saúde e Sociais, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de acordo com o ar-
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tigo 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 226/84, conforme consta do Processo
n? 2.906179 CFE, e 23001.000436/84-8 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Fisioterapia,
a ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Saúde e Sociais, mantida pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, 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, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.675, DE 16 DE MAIO DE 1984
Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

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?, inciso I, do Decreto-lei n? 1.199, de 27 de dezembro
de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam reduzidas, aos percentuais indicados, as alíquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre as mercadorias a seguir relacionadas, classificadas segundo os códigos da Tabela
de Incidência aprovada pelo Decreto n? 89.241, de 23 de dezembro de
'1983:
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Código

Código

Alíquota
%

Alíquota
Subposição
e item

Posição

22.05
22.05
39.07
69.08
69.08
73.23
73.23
73.23
90.10
90.10
90.28
97.01
97.02
97.03

03.01
03.99
13.00
02.00
99.00
01.01
01.99
02.99
90.01
90.99
19.01
00.00
00.00
00.00

---"

%

30
30
5
5
5
4
4
4
12
12
5
10
10
10

Posição

I
!

97.04
97.04
97.04
97.04
97.04
97.05
97.06
97.07
97.08
98.10
98.10
98.10

Subposição
e item

03.00
08.00
09.00
10.00
11.00
00.00
00.00
00.00
00.00
01.01
02.02
02.03

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20

I

Art. 2? Fica reduzida para 5% a aliquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre a «bolsa plástica para ostomia e
seus acessórios» classificada no Código 39.07.99.00 da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto n? 89.241, de 23 de dezembro de 1983, ora
desdobrada do respectivo código de classificação sob a forma de destaque ex.
Art. 3~ Este decreto entrará em vigor no dia seguinte ao de sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvl!as
Deliim Netto
DECRETO N? 89.676, DE 16 DE MAIO DE 1984
Regulamenta a concessão da Gratificação de Desempenho de Função Essencial à
Prestação Jurisdicional, instituída pelo
Decreto-lei nf' 2.117, de 7 de maio de 1984.

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 Decreto-lei n? 2.117, de 7 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1': A Gratificação de Desempenho de Função Essencial à
Prestação Jurisdicional será concedida, de acordo com o Decreto-lei n?
2.117, de 7 de maio de 1984, e o disposto neste Regulamento:
I - no Ministério Público Militar, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, aos ocupantes dos cargos de
Procurador, Advogado de Oficio, Procurador do Trabalho,
Curador, Promotor Público, Promotor Substituto e Defensor
Público;
II - nos órgãos da Administração Federal Direta e Autarquias Federais, aos ocupantes de cargos ou empregos das Categorias Funcionais de Assistente Jurídico; Procurador Autárquico, Procurador (Tribunal Maritimo) e Advogado de Oficio (Tribunal Maritimo), do Grupo-Serviços Juridicos (SJ-1100 ou LTSJ-1100);
III
ao ocupante do cargo de Consultor-Geral da República;
IV
aos ocupantes dos cargos de Procurador-Geral e
Subprocurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União; e
V - aos ocupantes dos cargos ou funções de Adjunto do
Consultor-Geral da República e de Consultor-Jurídico de Ministério ou Órgão integrante da Presidência da República.
Parágrafo único. A Gratificação será concedida igualmente, observadas as disposições deste Regulamento, aos ocupantes de cargos da
Categoria Funcional de Procurador da Fazenda N acionai que não percebam a Gratificação de Desempenho das Atividades de T'ributaçâo,
Arrecadação ou Fiscalização de Tributos Federais, instituida pelo
Decreto-lei n~ 2.074, de 20 de dezembro de 1983.
Art. 2~ Somente se concederá a Gratificação de que trata o artigo
anterior aos servidores no efetivo exercício dos respectivos cargos, empregos ou funções.
§ I? Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para os fins deste
artigo, exclusivamente os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
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g) indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertinentes;
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência da ReM
pública;
11 investidura, na Administração Direta ou Autárquica da
União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-IDO e LT-DAS-I00), de funções de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI-lIOj, ou, ainda, em Funções de Assessoramento Superior (FAS) a que se refere o artigo 122 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 1969.
§ 2? Nas hipóteses de que trata a alínea i do § 1?, exigir-se-á direta correlação entre as atribuições do cargo ou função de confiança e as
do cargo efetivo ou emprego permanente de que o servidor seja titular.
Art. 3~ Os valores percentuais da Gratificação e as bases de cálculo, em cada caso, serão:

I - de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o vencimento básico ou salário do respectivo cargo ou função, para os
ocupantes do cargo de Consultor-Geral da República, dos cargos de Procurador-Geral e de Subprocurador-Geral do Tribunal
de Contas da União, bem assim dos cargos ou funções de Adjunto 'do Consultor-Geral da República e de Consultor-Jurídico
de Ministério ou Órgão integrante da Presidência da República
(itens UI, IV e V do art. l?j;
U - de 40% (quarenta por cento), incidentesobre os vencimentos básicos ou salários fixados para a maior referência da
respectiva Categoria Funcional ou Carreira, para os demais servidores a que se refere o artigo 1? (itens I e 11, e parágrafo único), se apresentarem ao respectivo Órgão de Pessoal compromisso, por escrito, de não exercerem outra atividade profissional, salvo a de magistério em horário compatível com o do
exercício de seu cargo ou emprego;
lU - de 20 % (vinte por cento), incidente sobre os vencimentos básicos ou salários fixados para a maior referência da
respectiva Categoria Funcional ou Carreira, para os servidores
a que se referem os itens I e 11 e parágrafo único do artigo t?,
se não firmarem o compromisso exigido no item anterior.
Parágrafo único. É facultado aos servidores de que tratam os
itens U e lU deste artigo reverem, a qualquer tempo, a opção individual com vistas à alteração do valor percentual da Gratificação, mas
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os efeitos financeiros decorrentes só se produzirão, caso venham a firmar o compromisso, a partir do mês seguinte.
Art. 4? A concessão da vantagem de. que trata este Regulamento
não exclui a percepção, cumulativa, de outras Gratificações a que façam jus legalmente os servidores indicados no artigo I?, inclusive as
Gratificações de Nivel Superior e de Produtividade, observado o limite
fixado no artigo I? do Decreto-lei n? 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 5? A opção pela retribuição do cargo efetivo ou emprego permanente, nos termos do § 2? do artigo 3? do Decreto-lei n? 1.445, de 13
de fevereiro de 1976, não exclui o direito à percepção da Gratificação de
que trata este Regulamento.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos financeiros
desde 8 de maio de 1984.
Brasília, 16 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

Delfim Netto
DECRETO N? 89.677, DE 17 DE MAIO DE 1984
Declara de interesse social. para fins de
desapropriação, o Complexo Industrial do
"Projeto Agroindustrial Canavteiro Abraham Lincoln - PACAL". e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 153, § 22, ambos da Constituição, e de conformidade com os artigos I? e 2?, item I, §
I?, da Lei n? 4.132, de 10 de setembro de 1962, e
Considerando que o Complexo Industrial do "Projeto Agroindustrial Canavieiro Abraham Lincoln - PACAL" foi implantado,
para desenvolver atividade pioneira e relevante na Amazônia, como resultante do Programa de Integração Nacional;
Considerando que o referido Complexo Industrial, privatizado em
1981, contém a única usina de açúcar existente na Amazônia Legal, e se
situa em área prioritária para a Reforma Agrária, de seu regular funcionamento dependendo inúmeras famílias;
Considerando que a empresa adquirente do Complexo Industrial o
abandonou, estando os bens respectivos retirados de produção;
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Considerando que o abandono do Complexo Industrial resultou em
não receberem seus salários os empregados dele, como em não lograrem
vender sua safra os produtores de cana da região;
Considerando que requerem urgente deslinde a situação social de~
corrente de estar, o Complexo Industrial, retirado de produção, e o
ônus aos cofres públicos causado pelas medidas necessárias a assegurar a ordem e evitar sejam danificados, ou destruídos, bens integrantes
daquele Complexo,
DECRETA:

Art. I? É 'declarado de interesse social, para fins de desapropriação, o Complexo Industrial do «Projeto Agroindustrial Canavieiro
Abraham Lincoln - PACAL», situado no Municipio de Prainha, Comarca de Monte Alegre, Estado do Pará (Km 92 da Rodovia Transamazônica, trecho Altamira-Itaitubal, salvo área de 29.023,45m 2 e as benfeitorias e a serraria nela existentes.
§ I? O Complexo Industrial a que se refere este artigo, pertencente à Construtora e Incorporadora Carneiro da Cunha, Nóbrega Ltda. CON AN, tem suas localização e composição originária descritas em escritura pública de compra e venda, confissão de dívida e hipoteca lavrada em 24 de setembro de 1981, no Livro n? 997, de fls. 095/108, do I?
Oficio de Notas do Distrito Federal.
§ 2? A área de terra de 29.023,45m', respectivas benfeitorias e os
equípamentos da serrar.ia ali existentes, ressalvados neste artigo,
encontram-se, igualmente, indicados e caracterizados naquela escritura
pública (Cláusula Primeira, n?s 2, 2.1, 2.2 e 3.3; Cláusula Quinta, c, de
g).

Art. 2? Os bens objeto da desapropriação serão vendidos ou locados a quem lhes possa dar a destinação social peculiar, fazendo funcionar regularmente o Complexo Industrial e contribuindo para o progresso social dos que dele dependem.
Art. 3? A desapropriação será promovida pelo Ministério Público
Federal, na forma do artigo 10 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 4? Na forma e para os efeitos 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 desapropriação de que trata este decreto é declarada de caráter urgente.
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Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.678, DE 17 DE MAIO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 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 outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, ao Município de Mazagão, no Território Federal do Amapá, o imóvel denominado «Área Urbana e de Expansão Urbana da Cidade de Maz agão», com 444,2675ha [quatrocentos e
quarenta e quatro hectares, vinte e seis ares e setenta e cinco centiares}, situado naquele Município, e com o seguinte perímetro: partindo
da estação 0, piquete cravado atrás da última casa, à margem esquerda
do Furo de Mazagão ou Furo do Rio Vila Nova, lado de cima da cidade
na distância de 300m do Hotel Municipal, segue com rumo de 05°00'00"
SW e distância de 72m, até a estação 1; daí, segue com rumo de
06°01 '06" SE e distância de 40m, até a estação 2; dai, segue com rumo
de 20°57'48" SW e distância de 65m, até a estação 3; daí, segue com rumo de 01 °33'17" SE e distância de 235m, até a estação 4; daí, segue com
rumo de 33°25'38" SW e distância de 150m, até a estação 5; dai, segue
com rumo de 36°54'32" SW e distância de 99m, até a estação 6; daí, segue com rumo de 20°53'26" SW e distância de 120m, até a estaçâo 7;
daí, segue com rumo de 26°22'21" SW e dístância de 220m, até a estação 8; daí, segue com rumo de 02'21 '16" SW e distância de 251m, até a
estação 9; daí, segue com rumo de 00°51'11" SW e distância de 162m,
até a estação 10; daí, segue com rumo de 08°40'54" SE e distância de
136m, até a estação 11; daí, segue com rumo de 02°41 '59" SE e distância de 180m, até a estação 12; daí, segue com rumo de 02°03'04" SE e
distância de 220m, até a estação 13; daí, segue com rumo de 18°15'51"
SW e distância de 107,25m, até a estação 14; daí, segue com rumo de
06°43'14" SE e distância de 142m, até a estação 15; daí, segue com ru-
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mo de 30'41 '41" SW e distância de 132m, até a estação 16; dai, segue
com rumo de 86'55'36" SW e distância de 413m, até a estação 17; dai,
segue com rumo de 60'27'29" NW e distância de 1.751m, até a estação
18; dai, segue com rumo de 29'31 '26" NE e distância de 2.702m, atê .a
estação 19; dai, segue com rumo de 60'59'39" SE e distância de 1.395m,
até a estação 20; dai, segue com rumo de 87'55'16" SW e distância de
133m, até a estação 21; daí, segue com rumo de 28'48'11" SW e distância de 200m, até a estação 22; daí, segue com rumo de 05'11 '05" SW e
distância de 103m, até a estação O, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado, em maior porção, em nome da União Federal, no Registro de
Imóveis da Comarca de Mazagão, no Liyro 2-A, fI. 225, matrícula 52.
Art. 2? O imóvel a ser doado se destina à expansão da Cidade de
Mazagão, no Município de Mazagão, Território Federal do Amapá.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, 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 serâ formalizada mediante a expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agr ária - 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.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.679, DE 17 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Mu-

nicípio de São Félix do Araguaia, no Estado de Mato Grosso.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de São Félix do Araguaia, no Estado de Ma-
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to Grosso, com o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, comum a terras de diversos e a terras da AG ROP ASA S .A., segue por uma linha
seca, com o rumo de 03"00' SW e distância de 16.700m, confrontando
com terras da AG ROPASA S .A., até o ponto 2, situado nos limites das
terras da AGROPASA S.A. com terras de diversos; daí, segue por uma
linha seca, com o rumo de 87°00' NW e distância de 11.953m, confrontando com terras de diversos, até o ponto 3; daí, segue por uma linha
seca, com o rumo de 04°00' NE e distância de 2.420m, confrontando
com terras de Miguel Antônio Santos, até o ponto 4, situado nos limites
das terras de Miguel Antônio Santos; daí, segue por uma linha seca,
com o rumo de 87"00' NW e distância de 4.000m, confrontando com terras de Miguel Antônio Santos e com terras de Anízio Coutinho, até o
ponto 5; daí, segue por uma linha seca, com o rumo de 04°00' SW e distância de 2.420m, confrontando com as terras de Anízio Coutinho, até o
ponto 6; daí, segue por uma linha seca, com o rumo de 87°00' NW e
distância de 12.000m, confrontando com terras de diversos, até o ponto
7, situado nos limites das terras de diversos com as terras da SuiáMissu Agropecuária S.A.; daí, segue por uma linha seca, com o rumo
de 03"00' NE e distância de 7.650m, confrontando com terras da SuiâMissu Agropecuária S.A., até o ponto 8, situado nos limites destas últimas com as terras da Fazenda Bandeirantes; daí, segue por uma linha
seca, com o rumo de 84°00' SE e distância de 10.800m, confrontando
com as terras da Fazenda Bandeirantes e com terras de Alcides Milhomem Cirqueira, de João José Araújo, da Fazenda Bandeirantes e de
Nelson Mariano, até o ponto 9, situado nos limites das terras de Nelson
Mariano; daí, segue por uma linha seca, com o rumo de 02°00' NE e
distância de 7.550m, confrontando com as terras de Nelson Mariano e
com as terras da Fazenda Bandeirantes, até o ponto 10, situado nos limites da Fazenda Bandeirantes com as terras de Delduque de Oliveira;
daí, segue por uma linha seca, com o rumo de 76°30' NE e distância
de 2.300m, confrontando com as terras de Delduque de Oliveira, até o
ponto 11, situado nos limites das terras de Delduque de Oliveira com as
terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento; daí, segue com os seguintes
rumos e distâncias: 07"00' SE e 3.200m, até o ponto 12; 79"30' NE e
1.900m, até o ponto 13; 10"00' NW e 800m, até o ponto 14, situado nos limites das terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento com as terras de
Zeferino de Castro; daí, segue com os seguintes rumos e distâncias:
87"00' NE e 2.500m, até o ponto 15; 25'00' NW e 1.700m, até o ponto 16;
80"00' NW e 1.600m, até o ponto 17, situado nos limites das terras de
Zeferino de Castro com as terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento;
daí, segue por uma linha seca, com o rumo de 00°00' N e distância de
600m, confrontando com as terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento,
até o ponto 18, situado nos limites das terras de Sebastião Ribeiro do
Nascimento com as terras de Marçal Carlos Cunha; daí, segue por urna
linha seca, com O rumo de 87°00' SE e distância de õ.Oõürn. confrontando com as terras de Marçal Carlos Cunha e com terras de José Cruz,
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até o ponto 19, situado nos limites das terras de José Cruz; daí, segue
por uma linha seca, com o rumo de 04°30' NE e distância de 1.550m,
confrontando com as terras de José Cruz, até o ponto 20, situado nos l imites das terras de José Cruz com terras de diversos; daí, segue por
uma linha seca, com o rumo de 82°00' SE e distância de 7.600m, confrontando com terras de diversos, até o ponto 1, inicial da descrição
deste perímetro (Fonte de referência: Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Eduardo Martins Sobrinho, José Santos Figueiredo, Francisco Lira da Fonseca, Adauto Paes Menezes e Wilson Xavier).
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Cuiabá, no Estado
de Mato Grosso.
Art. 3? Será de três 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) reformulacão da estrutura fundiária da região; e
b) criação de até 550 (quinhentos e cinqüenta) unidades familiares.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini

DECRETO N? 89.680, DE 17 DE MAIO DE 1984
Declara de interesse social. para fins de
desapropriação. o imóvel denominado "Gleba Azulone/Oemeíeire», situado no Município de São Félix do Araguaia, no Estado de Mato Grosso, e compreendido na área
prioritária. para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 89.679, de 17 de maio
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item lII, e 161, 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,
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DECRETA:
Art. I? Ê declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. l S, 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 «Gleba
Aauloria/Gameleira». com a área de 33.700ha (trinta e três mil e setecentos hectares), situado no Município de São Félix do Araguaia, no
Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, comum a terras de diversos e a
terras da AGROPASA S.A., segue por uma linha seca, com o rumo
de 03"00 SW e distância de 16.700m, confrontando com terras da
AGROPASA S.A., até o ponto 2, situado nos limites das terras da
AGROPASA S.A. com terras de diversos; dai, segue por urna linha seca, com o rumo de 87°00' NE e distância de 11.953m, confrontando com
terras de diversos, até o ponto 3; daí, segue por uma linha seca, com o
rumo de 04°00' NE e distância de 2,420m, confroncando com as terras
de Miguel Antônio Santos, até o ponto 4, situado nos limites das terras
de Miguel Antônio Santos; daí, segue por uma linha seca, com o rumo
de S7"00' NW e distância de 4.000m, confrontando com as terras de Miguel Antônio Santos e com terras de Anízio Coutinho, até o ponto
5; dai, segue por uma linha seca, com o rumo de 04"00' SW é dis-'
tância de 2,420m, confrontando com as terras de Anízio Coutinho,
até o ponto 6; daí, segue por uma linha seca, com o rumo de 87°00'
NW e distância de l2.000m, confrontando com terras de diversos,
até o ponto 7, situado nos limites das terras de diversos com as terras da Suiá-Missu Agropecuária S.A.; daí, segue por uma linha
seca, com o rumo de 03"00' NE e distância de 7.650m, confrontando
com as terras da Suiá-Missu Agropecuária S.A., até o ponto 8, situado nos limites destas últimas com as terras da Fazenda Bandeirantes; daí, segue por urna linha seca, com o rumo de 84°00' SE e
distância de 10.SOOm, confrontando com as terras da Fazenda Bandeirantes e com terras de Alcides Milhomem Cirqueira, de João José
Araújo, da Fazenda Bandeirantes e de Nelson Mariano, até o ponto
9, situado nos limites das terras de Nelson Mariano; daí, segue por
uma linha seca, com o rumo de 02°00' NE e distância de 7.550m, confrontando com teras de Nelson Mariano e com as terras da Fazenda
Bandeirantes, até o ponto lO, situado nos limites da Fazenda Bandeirantes com as terras de Delduque de Oliveira; daí, segue por
uma linha seca, com o rumo de 76°30' NE e distância de 2.300m, confrontando com as terras de Delduque de Oliveira, até o ponto 11, situado nos limites das terras de Delduque de Oliveira com as terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento; daí, segue com os seguintes rumos e
distâncias: 07"00' SE e 3.200m, até o ponto 12; 79"30' NE e 1.900m, até o
ponto 13; 10"00 NW e SOOm, até o ponto 14; situado nos limites das terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento com as terras de Zeferino de
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Castro; daí, segue com os seguintes rumos e distâncias: 87°00' NE e
2.500m, até o ponto 15, 25°00' NW e 1.700m, até o ponto 16; 80'00' NW e
1.600m, até o ponto 17, situado nos limites das terras de Zeferino de
Castro com as terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento; daí, segue
por uma linha seca, com o rumo de 00°00' N e distância de 600m. confrontando com as terras de Sebastião Ribeiro do Nascimento, até o
ponto 18, situado nos limites das terras de Sebastião Ribeiro do Nascimenta com as terras de Marçal Carlos Cunha; daí, segue por uma linha
seca, com O rumo de 87°00' SE e distância de 5.050m, confrontando
com as terras de Marçal Carlos Cunha e com terras de José Cruz, até o
ponto 19, situado nos limites das terras de José Cruz; daí, segue por
uma linha seca, com O rumo de 04°30' NE e distância de 1.550m, confrontando com as terras de José Cruz, até o 'ponto 20, situado nos limites das terras de José Cruz com terras de diversos; daí, segue por uma
linha seca, com O rumo de 82°00' SE e distância de 7.600m, confrontando com terras de diversos, até o ponto 1, inicial da descrição deste
perímetro IFonte de referência: Titulos Definítivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Eduardo Martins Sobrinho, José
Santos Figueiredo, Francisco Lira da Fonseca, Adauto Paes Menezes e
Wilson Xavier).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai 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 artigo 13, do
Decreto-lei n:' 554, de 25 de abril de 1969, e no Decreto-lei n? 1.164, de
I? de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Denilo Venturini
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89.681, DE 17 DE MAIO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
"Gleba Santana», situado no Município de
Coroete. no Estado do Maranhão, compreendido na área prioritária, para fins de
reforma agrária, fixada pelo Decreto n?
70.220, de 1-3-72, alterado pelos Decretos
n?s 71.195, de 4-10-72, 79.288, de 16-2-77, e
87.095, de 16·4-82.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item Ill, e 161 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 declarada 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, o imóvel rural denominado
«Gleba Santana», com a área de 16.764iha (dezesseis mil, setecentos e
sessenta e quatro hectares), situado no Município de Coroatá, no Estado do Maranhão.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto O, de coordenadas geográficas longitude 43°33'21" WGr. e latítude 04°06'03" S, segue límitando com terras de quem de direito, com o rumo de 30°00' SW e distância de
2.900m, atravessando a estrada carroçável do povoado Boa Vista, até o
ponto 1; daí, segue limitando com terras de quem de direito, com o rumo de 36~00' SW e distância de 2.540m, até o ponto 2; daí, segue limitando com terras de quem de direito, com o rumo de 24°00' SE e dístância de 1.700m, até o ponto 3; daí, segue limitando com terras da Data
Remanso da Mariana, com o rumo de 79?00 SW e distância de l.600m,
atravessando a estrada carroçável do Povoado Jacaré, até o ponto 4;
daí, segue limitando com terras da Data Remanso da Mariana, com o
rumo de 31~OO' SE e distância de 1.000m, até o ponto 5: daí, segue límitando com terras da Data Remanso da Mariana, com o rumo de 84?OO'
NW e distância de 900m, até o ponto 6; daí, segue limitando com terras
da Data Remanso da Mariana, com o rumo de 51°00' NW e distância de
600m, até o ponto 7; daí, segue limitando com terras da Data Remanso
da Mariana, com o rumo de 32?00' SW e distância de 400m, até o ponto
8; daí, segue limitando com terras da Data Remanso da Mariana, com o
rumo de 73°00' SWe distância de l.980m, até o ponto 9; daí, segue límitando com terras da Data Remanso da Mariana, com o rumo de 47°00'
SW e distância de l.180m, até o ponto 10; dai, segue limitando com a
Data Bacabal, com o rumo de 73°00' NW e distância de 2.200m, atravessando o Rio Pirapemas, até o ponto 11; daí, segue limitando com a Da-

250

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ta Bacabal, com o rumo de 56~00' NW e distância de 1.380m, até o ponto 12; daí, segue limitando com a Data Bacabal, com o rumo de 24'00'
NW e distância de 3.500m, até o ponto 13; daí, segue limitando com a
Data Bacabal, com o rumo de 53'00' NW e distância de l.340m, até o
ponto 14; daí, segue limitando com a Data Santo Antônio do Castelo,
com o rumo de 14'00' NW e distância de 2.740m, até o ponto 15; dai, segue limitando com a Data Santo Antônio do Castelo, com o rumo de
01'00' NW e distância de 300m, até o ponto 16; daí, segue limitando
com a Data Santo Antônio do Castelo, com O rumo de 36°00' NE e distância de 1.280m, atravessando a estrada carroçavel do Povoado Terra
Fria, até o ponto 17; daí, segue limitando com a Data Santo Antônio do
Castelo, com o rumo de 14°00' NE e distância de 1.200m, até o ponto
18; dai, segue limitando com a Data Santo Antônio do Castelo, com o
rumo de 05°00' NE e distância de 900m, até o ponto 19; daí, segue limitando com a Data Cônego José Gerardes, com o rumo de 73'00' NE e
distância de l.100m, até o ponto 20; daí, segue limitando com a Data
Cônego José Gerardes, com o rumo de 33°00' NE e distância de 800m,
atravessando o Rio Pirapemas, até o ponto 21; daí, segue limitando
com a Data Cônego José Gerardes, com o rumo de 70?OQ' NE e distância de 2.200m, até o ponto 22; daí, segue limitando com a Data Cônego
José Gerardes, com o rumo de 41 '00' NE e distância de 1.960m, até o
ponto 23; daí, segue limitando com Data Cônego José Gerardes, com o
rumo de 10°00' NE e distância de l.400m, até o ponto 24; daí, segue limitando com a Data Cônego José Gerardes, com o rumo de 76°00' NE e
distância de 820m, até o ponto 25; daí, segue limitando com a Data Cônego José Gerardes, com O rumo de 36~00' NE e distância de 340m, até
o ponto 26; daí, segue limitando com a Data Cônego José Gerardes,
com O rumo de 65°00' NE e distância de 2.240m, até o ponto 27; daí, segue limitando com a Data Três Irmãos, com o rumo de 70°00' SE e distância de .3.340m, atravessando a estrada carroçável do Povoado Campo Lírio, até o ponto 28; daí, segue limitando com a Data Três Irmãos,
com O rumo de 36~00' SE e distância de 3.500m, até o ponto 29; daí, segue limitando com a Data Três Irmãos, com o rumo de 10°00' SE e distância de 2.640m, até o ponto 30; daí, segue limitando com a Data Três
Irmãos, com o rumo de 26'00' SW e distância de l.IOOm, até o ponto 31;
daí, segue limitando com a Data Três Irmãos, com o rumo de 07°00' SW
e distância de 940m, até o ponto 0, início da descrição deste perímetro
(Fonte de referência: carta SB-23X-A, RADAMBRASIL, escala
1:250.000, ano 1973).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertenceutes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata o presente decreto, na forma prevista no 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, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturíní
DECRETO N? 89.682, DE 17 DE MAIO DE 1984
Designa Comissão Nacional para programar e coordenar as comemorações do V
Centenário do Descobrimento da América e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
Considerando que a Resolução n? 574 da XII Assembléia Geral da
Organização dos Estados Americanos recomenda aos países-membros
daquela Organização a constituição de comissões nacionais para coordenarem sua participação nas festividades relativas às comemorações
do V Centenário do Descobrimento da América;
Considerando que a mesma Resolução determina que, dez anos antes da data do V Centenário do Descobrimento da América, devem ser
iniciados os trabalhos de coordenação das comemorações internacionais
e nacionais entre os países-membros da Organização dos Estados Americanos,
DECRETA:

Art. I? Ê constituída uma Comissão Nacional para programar e
coordenar a participação brasileira nas comemorações do V Centenário
do Descobrimento da América.
Art. 2? A Comissão a que se refere o artigo anterior será assim
integrada:
Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Ministro de Estado da Educação e Cultura;
Secretário de Cultura do Ministério da Educação e Cul-

tura;
Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos do Ministério das Relações Exteriores;
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Chefe do Departamento de Cooperação Cultural e Divulgação do Ministério das Relações Exteriores;
- Professor Pedro Calmon, Presidente do Instituto Histó-

rico e Geográfico Brasileiro;
- Professor América Jacobina Lacombe, em representação
da Academia Brasileira de Letras, e o
- Comandante Max Justo Guedes, Diretor do Serviço de
Documentação Geral da Marinha.
Art. 3~ A Comissão Nacional designará uma Comissão Executiva
Central e as Subcomissões que se fizerem necessárias.
Art. 4? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 89.683, DE 17 DE MAIO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Itapeti Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
regional, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 057/81 (Edital n? 86/80).
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Itapeti Paulista Ltda.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, e sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com os preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983.
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Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.684, DE 17 DE MAIO DE 1984
Cria a Base Aérea de Porto Velho e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 78, item lI, do Decreto n? 60.521, de 31 de março de 1967, na redação dada pelo Decreto n? 83.146, de 7 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Base Aérea de Porto Velho (BAPV), com sede na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, diretamente subordinada ao Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional.
Art. 2? O Comandante da Base Aérea de Porto Velho é Coronel
do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, não incluído em categoria
especial.
Art. 3? Fica criado e ativado o N úc1eo da Base Aérea de Porto
Velho (NUBAPV).
Parágrafo único. O NUBAPV será constituído com o remanejamento de pessoal e as instalações já implementadas.
Art. 4? O Ministro de Estado da Aeronáutica baixará os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 89.685, DE 21 DE MAIO DE 1984
Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo
I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do
Regulamento aprovado pelo Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
Abrigo Espirita Oscar José Pithan, com sede na Rua Silvio Romero, 413, Chácara das Flôres, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo-MJ n? 37.385/83);
Ação Social São Vicente de Paulo, com sede na Rua 12 de Outubro,
s/n?, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná (Processo-MJ n?
33.091/83);
Aliança Bondespachense de Assistência e Promoção - ABAP, com
sede na Rua Dr. José Gonçalves, 17, Centro, na Cidade de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais (Processo-MJ n? 13.875/761;
Amparo ao Menor Carente - AMENCAR, com sede na Rua Epifânio Fogaça, 467, na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo MJ n? 29.681/821;
Asilo de São Vicente de Paulo, com sede na Rua Carlos Gomes, 13, na Cidade de Assis, Estado de São Paulo (Processo-MJ n?
17.450/77) ;
Assistência ao Menor Enfermo Mental - ANEM, com sede na Rua
Prudente de Moraes, 55/59, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo
(processo MJ n? 67.536/76);
Assistência aos Menores de Cruzeiro - AMe, com sede na Rua
Dom Bosco, 491, na Cidade de Cruzeiros, Estado de São Paulo
(Processo-MJ n? 23.635/83);
Associação de Assistência à Família do Tuberculoso de Jundiaí AAFT, com sede na Rua Sócrates de Oliveira, 160, Centro, na Cidade
de Jundiai, Estado de São Paulo (Processo-MJ n? 79.450/771;
Associação Buritamense de Promoção do Menor, com sede na Rua
Francisco Marangoni, 333, na Cidade de Buritama, Estado de São Paulo (Processo-MJ n? 78.840/771;
Associação de Cultura e Educação - ACE, com sede na Praça
João Mendes, 62, 8? andar, Conj . 802, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (Processo-MJ n? 39.641/781;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

255

Associação Educacional dos Irmãos de Nossa Senhora
ASSEDINS, com sede na Rua Curral Del Rei, 60, Bairro Padre Eustáquio, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (processoMJ n:' 16.536/76);
Associação Evangélica Beneficente de Pernambuco - AEPB, com
sede na Rua Frei Jaboatão, 301, Torre, na Cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo-MJ n? 00.937/831;
Associação Irmão Joaquim, com sede na Avenida Mauro Ramos,
153, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (ProcessoMJ n? 78.072/771;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, de Ibiporã, com sede na BR-369, saída para Jataizinho, na Cidade de Ibiporã,
Estado do Paraná (Processo-MJ n? 78.863/77);
Associação São Vicente de Paulo, com sede na Rua Santa Rita Durão, 885, Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais (Processo-MJ n? 30.066173);
Aesociáção Social Agostiniana, com sede na Rua Nossa Senhora
das Graças, 1260, Ramos, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeíro (Processo-MJ n? 21.140/71);
Casa da Criança Joaquim Otaviano de Almeida, com sede na Av.
Afonso Olindense, 1553, Várzea, na Cidade de Recife, Estaào de Pernambuco (Processo-MJ n? 29.116/73);
Casa do Menor «Júlio Dario», com sede na Rua Amazonas, 200, na
Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais (Processo-Mel n? 30.899/831;
Comunhão Espírita de Brasília - CEB, com sede na Av. L 2 Sul,
Quadra 604: Lote 27, na Cidade de Brasília, Distrito Federal (ProcessoMJ n? 50.008/75);
Creche São Vicente de Paulo, com sede na Rua Visconde do Rio
Branco, 1442, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo (ProcessoMJ n? 62.077/74);
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, com sede na Av. da
Universidade, 2995, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará
(Processo-MJ n? 27.117/83);

Fundação de Desenvolvimento Social de Maringá, com sede na Rua
Silva Jardim, 540, na Cidade de Mar ingá, Estado do Paraná (ProcessoMJ n? 34.416/78);
Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE, com sede na
Rua Miguel Couto, 313, na Cidade de Orleans, Estado de Santa Catarina (Processo-Md n? 74.999/771;
Fundação Joana Gomes da Silva, com sede na Rua Dr , Moreira de
Souza, s/n?, na Cidade de Pentecoste, Estado do Ceará (Processo-Mvl
n? 01.029/84);
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Grupo das Samaritanas, com sede na Rua Bonfim, 360, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo-Md n? 39.165/76);
Hospital Nossa Senhora da Conceição, com sede na Avenida Presidente Vargas, s/ns, na Cidade de Urussanga, Estado de Santa Catarina
(Processo-MJ n? 06.082/71);
Instituição Cristã Amor ao Próximo - ICAP, com sede na Rua Dr.
Feliciano Sodré, 4, na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro (Processo-MJ n? 64.400/74);
Instituto Dom Orione, com sede na SHIS - QI 15, Área Especial,
Lago Sul, na cidade de Brasilia, Distrito Federal (Processo-MJ n?
77.064/77) ;
Lira Ceciliana, com sede na Rua Capitão Manoel Dias de Oliveira,
143, na Cidade de Prados, Estado de Minas Gerais (Processo-MJ n?
34.379/83);
Obras Sociais da Paróquia de Cristo Rei, com sede na Rua Padre
Eduardo, 118, na Cidade de Taió, Estado de Santa Catarina (ProcessoMJ n~ 26.427/81);
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Timbó, com sede
na Rua Germano Brandes, 690, na Cidade de T'imbó, Estado de Santa
Catarina (Processo-MJ n ~ 78.472/771;
Recanto do Menor - CEMIC, com sede na Av. Anchieta, Esquina
Av. Beckmann, s/n~, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná
(processo-MJ n ~ 34.415/78);
Santa Casa de Misericórdia de Ibirá, com sede na Av. José Bueno
Cavalheiro, 600, na Cidade de Ibírá, Estado de São Paulo (Processo-MJ
n~ 37.423/80);
Sociedade de Assistência ao Menor de Passos - SAMP, com sede
na Praça Monsenhor Messias Bragança, 50, na Cidade de Passos, Estado de Minas Gerais (Processo-MJ n~ 33.633/83);
Sociedade Civil Missionárias da Santíssima Trindade, com sede na
Av. José Joaquim Seabra, 1300, Bairro do Rio Pequeno, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo-MJ n? 17.599/82);
Sociedade Cultural Santo Inácio, com sede na Av. Mauá, 1768, na
Cidade de Maríngá, Estado do Paraná (Processo-MJ n? 10.493/83).
Brasilia, 21 de maio de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
AURELIANO CHAVES
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 89.686, DE 22 DE MAIO DE 1984
Promulga a Convencãc n'' 131 da Organização Internacional do Trabalho sobre a
Fixação de Salários Mínimos, com Referência Especial aos Países em Desenvolvimento, 1970.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 110, de 30 de novembro de 1982, a Convenção n? 131 da Organização Internacional do Trabalho sobre a Fixação de Salários Mínimos, com Referência Especial aos Países em Desenvolvimento, adotada
em Genebra, a 22 de junho de 1970, durante a qüinquaségima quarta
sessão da Conferência Geral daquela Organização;
Considerando que o Instrumento de Ratificação à referida Convenção pela República Federativa do Brasil foi depositado em Genebra, a 4
de maio de 1983;
Considerando que a mencionada Convenção entrou em vigor para a
República Federativa do Brasil a 4 de maio de 1984, na forma de seu
Artigo 8? (3);
DECRETA:
Art. 1? A Convenção n:' 131 da Organização Internacional do Trabalho sobre a Fixação de Salários Mínimos, com Referência Especial
aos Países em Desenvolvimento, adotada em Genebra, a 22 de-junho de
1970. apensa por cópia- ao presente decreto, será executada e cumprida
tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
João Clemente Baena Soares

A convenção está publicada no D.O. de 23-5-84.
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DECRETO N? 89.687, DE 22 DE MAIO DE 1984
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 Estedo de Santa Catarina.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo
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 n:' 27100.000588/84-01,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 20m (vinte metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 69kV, a ser estabelecida entre a subestação de São Miguel
d 'Oeste e a subestação de Itapiranga, localizadas, respectivamente, nos
Municípios de São Miguel d 'Oeste e Itapiranga, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e Planta de Situação foram aprovados por ato do Direto r da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.000588/84-01 .
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-lho 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 p elo 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 da-
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nos, 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-lei n ? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificaçães 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, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Arnaldo Rodrigues Barbalho

DECRETO N? 89.688, DE 22 DE MAIO DE 1984
Autoriza eetrengeiroe a. adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Mengeretibe, Cabo Frio e Angra dos
Reis. Estado do Rio de Janeiro; Salvador,
Estado da Bebia, e Recife, Estado de
Pernambuco.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de' Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, 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. Gerard Louis Maurice Watel, de nacionalidade francesa,
da fração ideal de 4/48 do terreno de marinha, situado na Avenida Atlântica nv 910, com numeração suplementar pela Rua
Gustavo Sampaio n:' 745, correspondente ao apartamento dup lex n:' 201/301, com direito a 2 (duas) vagas na garagem, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768-47.301, de 1983;
2. Natalia Montellano Aviles e sua mulher Hortencia Salgueiro de Montell ano, ambos de nacionalidade boliviana, da fração ideal de 1/24 do terreno de marinha e acrescidos, situado na
Avenida Augusto Severo n:' 132, correspondente ao apartamento
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n? 1001, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n?076843.856, de 1983;
3. Helga Wacha, de nacionalidade alemã, das frações
ideais de 35/51.765 e de 15/51.765 do terreno de acrescidos de
marinha, situado na Avenida Marechal Câmara n:' 160, com numeração suplementar pela Praça 22 de Abril n'' 33; correspondentes, respectivamente, à sala n? 1512 e a 1 (uma) vaga na garagem, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n'' 0768·49.594, de
1983;
4. Eleonora Vuyk Swan, de nacionalidade holandesa, da
fração ideal de 75,92/2752,50 do terreno de marinha, situado na
Avenida Quintino Bocaiúva n:' 343, correspondente ao apartamento n ? 504, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n? 0768'08.383, de 1983;
5. Josefa Garcia Barboza, de nacionalidade espanhola, do
terreno de acrescidos de marinha, designado por Lote n:' 26 da
Quadra n:' 32 do Loteamento Cidade Balnear de Mangaratiba,
situado na Avenida Rio Grande do Sul, Praia do Saco, Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 076829.187, de 1983;
6. Antoine Guy Chalrles Celeour de Girard de Charbonnieres, de nacionalidade francesa, do terreno de marinha, situado
na Praia do Canto, Armação dos Búzios, Município de Cabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768·02.187, de 1976;
7. Fermino Pessina e sua mulher Friederike Huber, de nacionalidades, respectivamente, italiana e austríaca; do terreno
de marinha e nacional interior, situado na Rua Santa Rita Durão n? 4, Município de Salvador, Estado da Bahia, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 058500676, de 1967;
8. Hugo Eduardo 'I'agliavini, de nacionalidade argentina,
das frações ideais de 5/1.550 e de 1/1.550 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida Boa Viagem n? 5.212, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n'' 711 do Bloco
Ana N ery e a 1 (uma) vaza na garagem, Município de Recife,
Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Min istério da Fazenda, sob ,o n" 0480·11.537, de 1983;
9. Abraham Le ívinson e sua mulher Rebeca Luisa
Schclovsky Leivinson, ambos de nacionalidade argentina, das

ATOS DO PODER EXECUTIVO

261

frações ideais de 5/1.550 e de 1/1.550 do terreno de acrescidos de
marinha, situado na Avenida Boa Viagem n? 5.212, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n? 911 do Bloco Ana
N ery e a 1 (uma) vaga na garagem, Município de Recife, Estado
de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério
da Fazenda, sob o n? 0480·11.534, de 1983.
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1. João Stefano, de nacionalidade italiana, de 1/5 do 2?
Quinhão do terreno de marinha, situado no Pontal da Enseada
de Japuíba, Municipio de Angra dos Reis, Estado do Rio de .Ianeiro. conforme processo protocolizado no Ministério 'da Fazenda, sob o n? 0768·30.984, de 1983;
2. Charles Arnold Cabell IlI, de nacionalidade norte'
americana, do terreno de marinha, designado por Lote .o A», situado na Praia de Manguinhos, com frente, também, para a Estrada Bento Ribeiro Dantas, Armação dos Búzios, Município de
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768·09.568, de
1976;
3. Juan Steer Salas, de nacionalidade boliviana, da fração
ideal de 0,007126 do terreno de acrescidos de marinha, situado
na Rua Alcides Carneiro Leal n? 71, correspondente ao apartamento n:' 601 do Bloco «A», Município de Recife, Estado de Pernambuco. conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0480·07.931, de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua p ubl icação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
DECRETO N? 89.689, DE 22 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crs
10.000.000.000,00, para reforço de doracão
orçamentária
consignada
no
vigente
Orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e da autorização contida no
artigo 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Secretaria Geral, o crédito suplementar de Crê 10.000.000.000,00 (dez
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 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, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no

D.a. de

23-5-84.

DECRETO N? 89.690, DE 22 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministêrio da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha. o
crédito suplementar no valor de Crê
7.470.750.000,00, para reforço de dotação
coneignede no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de CrS
7.470.750.000,00 (sete bilhões, quatrocentos e setenta milhões; 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 da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Ga1vêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 23-5-84

DECRETO N? 89.691, DE 22 DE MAIO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de c-s
36.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar
no valor de CrS 36.000.000,00 (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 do excesso da arrecadação de receitas (Fonte 501,
conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Ga1vêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no D.a. de

23-5-84.
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DECRETO N? 89.692, DE 22 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de CrS
300.000.000.00, para reforço de dotação con.-

signada no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 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 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, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no

D.a. de

23-5-84.

DECRETO N? 89.693, DE 22 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de
10.000.000.000,00, para reforço de doteçso
consignada no vigente Orçamento.

c-e

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Fundo N acional de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez 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 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 maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Gelvêee
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 23-5-84

DECRETO N? 89.694, DE 22 DE MAIO DE 1984
Modifica a redação dos artigos 1 ~), 2." e
3:', do Decreto n,o 87.956, de 21 de dezembro
de 1982. que autoriza o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária INCRA, a doar os imóveis que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do Cargo
de 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?
6.925, de 29 de junho de 1981, e 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. 1? Os arts. 1?, 2? e 3? do Decreto n? 87.956, de 21 de dezembro de 1982, passam a ter a seguinte redação:
«Art. I? Fica o Instituto N acional de Colonização e Reforma Agrária - IN CRA, autorizado a doar, ao Município de Medianeira, no Estado do Paraná, o imóvel denominado «Perímetro Urbano de Maralúcia», situado naquele Município. com
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16,2345ha (dezesseis hectares, vinte e três ares e quarenta e cinco cent.iares) e a seguir descrito: partindo do marco M-237, situado no ponto comum de divisa com os lotes 17 e 21, segue
confrontando com os lotes 17, 16, 15 e 11, com os seguintes azimutes e distâncias: AZ-46'51 '25,1", D-74,106m; AZ-41 '13'07,0",
D-16,329m; AZ-46°30'1l,6", D-144,561m; AZ-46'03'31,6", DAZ-325'20'13,3",
D-40,306m; AZ-45'50'23,3",
D68, 896m:
54,909m, passando pelos marcos M-248, M-245, M-252, M-912, M265, até o marco M-142, situado no ponto comum de divisa com
os lotes 11 e 24; dai, segue confrontando com os lotes 24, 25, 26,
23 e 31, com os seguintes azimutes e distâncias: AZ135'54'33,7", D-79,632m, AZ-136'44'15,6", D-140,603m; AZ136'26'49,9", D-161,135m; AZ-136'44'56,8", D-80,086m; AZ225'58'28,0", D-39,873m; AZ-134'51 '29,2", D-49,459m, passando
pelos marcos M-1l7, M-941, M-179, M-177, M-922, até o marco
M-921, situado às margens da Estrada Municipal, canto de divisa com o lote 31; daí, segue confrontando com os lotes 31 e terreno Iguaçu, com os seguintes azimutes e distâncias: AZ228'31'06,1", D-103,721m; AZ-327'27'29,3", D-49,275m; AZ226'04 '39, 1", D-204, 991m; AZ-146'29' 43,3", D-151,801m; AZ249'58'03,6", D-23,959m, passando pelos marcos M-277, M-271,
M-232, M-917, até o marco M-903, situado no ponto comum de
divisa com o lote 30 e o terreno Iguaçu; daí, segue confrontando
com os lotes 30, 29, 23, 22, 21, com os seguintes azimutes e
distâncias: AZ-326'59,31,3", D-llO,17m; AZ-311 '38'49,7", D99,969m; AZ-341 '56'27,3", D-19,668m; AZ-317'12'51,7", D156,803m; AZ-314'03'16,1", D-71,148m; AZ-313'55'51,0", D74,145m, passando pelos marcos M-904, M-918, M-924, M-910, M257, M-238, até o marco M-237, situado no ponto comum de divisa com os lotes 21 e 17, início da descrição deste perímetro.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo integra área maior, denominada «Guairacá», registrada em nome do
INCRA, em virtude de desapropriação, nos Cartórios de Registro de Imóveis de Medianeira, Matel ánd ia e Foz do Iguaçu, no
Estado do Paraná, sob os n?s 6.018, 2.845, 9.173, 23.724, 3.195 e
4.837, nos livros 2, 2-J, 2, 3-T, 3-D e 3-C, respectivamente.
«Art. 2? O imóvel a ser doado dest.ina-se à implantação do
«Núcleo Urbano de Maralúcia», no Município de Medianeira, Estado do Paraná.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá de pl eno direito ao património do INCRA, independentemente de
qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.»
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Art.2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Danilo Venturini
DECRETO N? 89.695, DE 22 DE MAIO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ~ INCRA, a
doar os imóveis que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n:'
6.925, de 29 de junho de 1981, e 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 Missal, no Estado
do Paraná, os imóveis denominados «Perímetro Urbano de Portão do
Ocol». e «Perímetro Urbano da Vila Dom Armando», com a área global
de 50,3225ha (cinqüenta hectares, trinta e dois ares e vinte e cinco centiares). situados naquele Município e a seguir descritos:
I - «Perímetro Urbano de Portão do Ocoí», com 30,1791ha
(trinta hectares, dezessete ares e noventa e um cent.iares}: partindo do marco M-243, situado no ponto comum de divisa com
os lotes 90 e 91, segue confrontando com os lotes 91, 89, 93 e 93A, com os seguintes azimutes e distâncias: AZ-84°15'06,4"
D-66.848m; AZ-139°58'25,8", D-70,033m; AZ C56"02'47,6", D15,024m; AZ-35°30'28,1", D-35,524m;
AZ-1l6"03'55,9", D61,936m; AZ-87"33'08,5", D-542,861m;
AZ-201 "26'15,2". D107,024m; AZ-87°54'17,6", D-358,639m, passando pelos' marcos
M-244, D-19, M-500, M-5, M-272, A-03 A, A-02 A, até o marco A04 A, situado na margem direita do Rio Ocoí; daí, à j usa nte do
referido rio e distância de 196,585m e 33, 338m, passando pelo
marco A-016, até o marco A-OI F, situado na margem direita do
Rio Ocoí; daí, segue confrontando com os lotes 93-B, 85 e 84
com os seguintes azimutes e distâncias: AZ-269"36'16, T,
D-94,343m; AZ-279°20'46,4", D-191,I64m; AZ-199°53'09,9", D120,849m; AZ-268°41 '58,6", D-8,000m;
AZ-268"41 '58,6", D25, 830m; AZ-268°45'40,5", D-640,549m, passando pelos marcos
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A-OI D, A-OI A, M-210 A,
M-210 B, M-210, até o marco M-234,
situado no ponto comum de divisa com os lotes 84 e 86; daí, segue confrontando com as lotes 86, 87, 88 e 90, com os seguintes azimutes e distâncias: AZ-15°13'54,2", D-43,581m; AZ17°06'03,7",
D-125,133m; AZ-12°53'56, 1",
D-98,184m; AZ4 "48'52, 0", D-13,297m;
AZ -265°09'08, 1", D-llO,474m; AZ343°32'22,0", D-141,779m, passando pelos marcos M-233, M-232,
M-235, D-0018, M-239, até o marco M-243, situado no ponto comumde divisa com os lotes 90 e 91, início da descrição deste
perímetro.

II - «Perímetro Urbano da Vila Dom Armando», com
20,1434ha (vinte hectares, quatorze ares e trinta e quatro centiares): partindo do marco M-280, situado na margem de uma estrada sem denominação e ponto comum de divisa com o lote
132, segue confrontando com o lote 132 e com os seguintes azimutes e distâncias: AZ-226"48'53", D-5,58m; AZ-97"15'41", D131,33m; AZ-98°04'37", D-50,25m; AZ-98"57'22", D-50,04m, passando pelos marcos M-281, M-281-A, M-284-A, até o marco M284, situado na margem da estrada acima citada, ponto comum
de divisa com o lote 134; daí, segue confrontando com os lotes
134 e 135 e com a estrada sem denominação, com os seguintes
azimutes
e
distâncias:
AZ-226°10'32",
D-206,44m;
AZ226"14'51", D-93,54m; AZ-275°12'46", D-17,06m; AZ-281 °04'27",
D-21,92m, passando pelos marcos M-l64, M-l65, M-165-A, até o
marco M-166-A, situado na margem da estrada acima citada;
dai, segue confrontando com os lotes 136, 145, 148 e 147, com os
seguintes azimutes e distâncias: AZ-209°49'31", D-18,56m; AZ186'33'41",
D-75,52m;
AZ-274°26'57",
D-153,78m; AZ189'26'26", D-43,53m; AZ-283"02'57", D-42,52m; AZ-198"40'44",
D-72,75m; AZ-194"20'54", D-41,84m; AZ-275"13'29", D-41,18m,
passando pelos marcos M-166, M-167, M-168, M-174, M-173, M175, até o marco M-176, situado na margem de uma estrada,
canto do lote 147; daí, segue confrontando com os lotes 39 e 41,
com os seguintes azimutes e distâncias: AZ·";'7°47'24", D-59,54m;
AZ-279°38'20", D-8,00m; AZ-272°39'22", D-79,42m; AZ-13°56'10",
D-30,52m; AZ-92°45'06", D-39,79m; AZ-14°49'14", D-105,09m,
passando pelos marcos 177-D, M-177, M-178, M-179, M-180,
até o marco M-245, situado na margem de uma estrada sem denominação e canto do lote 41; aí, segue confrontando com os lotes
89, 91, 93, 94, 95, 96-A, 97-A, 98, 99 e 100, com os seguintes azimutes e distâncias: AZ-301 "57'47", D-20,06m; AZ-38'23'12", D11l,38m; AZ-02'14'48", D-72,20m; AZ-43°24'24", D-76,04m; AZ45°33'32", D-54,37m; AZ-48°06'22", D-IO,05m; AZ-46°37'13", D64,27m; AZ-46'04'16", D-48,79m; AZ-47"51'35", D-7,51m; AZ310"25'07", D-48,34m; AZ-45°05'21", D-59,08m; AZ-1l7'17'24",
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D-8,48m; AZ-47°00'51", D-64,78m; AZ-49°01'41", D-67,75m; AZ45"40'17", D-7,24m; AZ-48'24'17", D-88,23m; AZ-48°50'23", 086,16m; AZ-122°21 '42", D-136,03m; AZ-64'17'08", D-9,33m; AZ93°24'35", D-18,66m; AZ-223'53'54", D-157,76m; AZ-226°15'04",
D-60,88m; AZ-225'47'02", D-205,72m, passando pelos marcos M245,- M-246, M-247, M-248, M-249, M-252, M-253, M-254, M-255,
M-256, M-257, M-264, M-265, M-266, M-267, M-268, M-269, M-270,
M-272, M-273, M-274, M-275, M-276, até o marco M-280, situado
na margem de uma estrada sem denominação e ponto comum de
divisa com o lote 132, início da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo 'integram
áreas maiores, denominadas «Gua iracá» e «Rio Paraná», registradas em
nome do INCRA, em virtude de desapropriação, nos Cartórios de Registro de Imóveis de Medianeira, Matelândia e Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, sob os nf' s 6.018,2.845,9.173,23.724,3.195 e 4.837, nos livros 2, 2-J, 2, 3-T, 3-D e 3-C, respectivamente.
Art. 2? Os imóveis a serem doados destinam-se à implantação do
«Núcleo Urbano de Portão do Ocoí» e «Núcleo Urbano da Vila Dom Armando», no Município de Missal, Estado do Paraná.
Art. 3? Os imóveis, com suas benfeitorias, reverterão de pleno direito ao patrimônio do INCRA, independentemente de qualquer indenização, se não forem utilizados de acordo com a 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, 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.
Bra s íl ia. 22 de maio de 1984: 1li:1:' da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
])nnilo Venturíní
DECRETO N;' 89.696. DE 2:1 DE MAIO DE 1984
J)isp<l(, sobre a âeeigneceo e o ma.ndato
dos representantes dos Agentes de Viagem;
dos Transportadores: dos Hoteleiros e da
Contederecüo Nacional do Comércio, no
Conselho Nacional de Turismo - CNTur, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, inciso 111, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2? da Lei n:' 7.174, de 14 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1:' Os representantes e respectivos suplentes, dos Agentes de
Viagem; dos Transportadores; dos Hoteleiros e da Confederação Nacional do Comércio, no Conselho Nacional de Turismo - CNTur, terão
mandato de três (3) anos, renovável, e serão designados pelo Ministro
da Indústria e do Comércio, entre nomes constantes de listas tríplices
apresentadas pelas respectivas entidades representativas.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1!l84: 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Camilo Penna
DECRETO N? 89.697, DE 23 DE MAIO DE 1984
Modifica a redação do artigo 9:' do Decreto n.~ 85.645, de 20 de janeiro de 1981, que
regulamenta o instituto da ascensão funcional.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o ar-tigo 81, item IH, 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 artigo 9? do Decreto n'' 85.645, de 20 de janeiro de 1981,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? O prazo de validade do concurso para ascensão
funcional será de dois anos, prorrogável por igual período, observado o interesse da Adrninistração ,»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ibrabim Abi-Ackel
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DECRETO N? 89.698, DE 23 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
100.000.000,00, para reforço de âotecso
consignada no vigente Orçamento.

c-s

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item IH, da Lei n'' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), 'para reforço de dotações orçamentárias 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, 23 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos estão publicados no D.O.de 24-5-84.

DECRETO N? 89.699, DE 23 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçiio e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
1.958.500.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5:-',
item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1:) Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.985.500.000,00 (um bilhão, novecentos e cinqüenta e oito milhões e
quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias ind
cadas no Anexo I deste decreto.
í-

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária ind icada 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, 23 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.a. de 24-5-84.

DECRETO N? 89.700, DE 23 DE MAIO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Crs 630.000.000,00. para .retorco de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no-exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que 'lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art ..}? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço PÚblico, o crédito suplementar no valor de Cr$ 630.000.000,00 (seiscentos e
trinta 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 11 deste decreto e nos montantes especificados.

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

273

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 24-5-84.

DECRETO N? 89.701, DE 23 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça. em favor do Departamento Penitenciário Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
897.500.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item VI, da Lai-n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento Penitenciário Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
897.500.000,00 (oitocentos e noventa e sete milhões 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 do produto da operação de crédito interna contratada, em 1982, pelo Ministério da Justiça junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELlp,..NO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
O anexo está publicado no D.O. de 24-5-84.
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DECRETO N? 89.702, DE 24 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Valenorte Alumínio Ltda.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o que consta do
Processo MME n:' 27000.001514/84-10,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Valenorte Alumínio Ltda. a promover o
aumento do montante do seu capital social de Crê 7.792.630.000,00 (sete
bilhões, setecentos e noventa e dois milhões, seiscentos e trinta mil
cruzeiros) para Cr$ 92.760.080.020,00 (noventa e dois bilhões, setecentos
e sessenta milhões, oitenta mil e vinte cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
Arnaldo Rodrigues Barbalho

DECRETO N? 89.703, DE 24 DE MAIO DE 1984
Abre à Justiça Federal de 1 ~r Instância
o crédito suplementar no valor, de Cr$
1.500.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Federal de 1 ~ Instância o crédito suplementar no valor de Crê 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos 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, 24 de maio de lJ84: [1;3:' da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.Q. de 25-5-84.

DECRETO N? 89.704, DE 24 DE MAIO DE 1984
Abre à Câmara dos Deputados o
crédito suplementar no valor de c-s
3.800.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item l l l. da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de CrS 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos 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, 24 de maio de 1984;
República.

163? da Independência e 96? da

AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos estão publicados no D.Q. de 25-5-84.
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DECRETO N? 89.705, DE 24 DE MAIO DE 1984
Abre aos Ministérios da Saúde e do
Trabalho. em favor de diversas Unidades, o
crédito suplementar no valor de
1.857.173.000,00, para reforço de dotaçõés
consignadas no vigente Orçamento.

c-s

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presídente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida no artigo 5?
item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Mínistérios da Saúde e do Trabalho, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.857.173.000,00 (um bilhão, oitocentos e cinqüenta e sete
milhões e cento e setenta e três mil cruzeiros), para reforços 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, 24 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúblíca.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 25-5-84.

DECRETO N? 89.706, DE 24 DE MAIO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
360.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
ítem IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 360,000.000,00 (trezentos 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, 24 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas

José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 25-5-84.

DECRETO N? 89.707, DE 25 DE MAIO DE 1984
Dispõe sobre as empresas prestadoras
de serviços para a organização de congressos, convenções, seminários e eventos congêneres, 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, inciso III da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei
n? 6.505, de 13 de dezembro de 1977,
DECRETA:
CAPÍTULO I

Da prestação de serviços para organização
de Congressos, convenções e eventos congêneres
Art. I? É reconhecida de interesse turístico, de acordo com o disposto no artigo 2?, inciso VII, da Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de
1977, a prestação de serviços remunerados para a organização de congressos, convenções, seminários ou eventos congêneres.
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Parágrafo único. O disposto neste decreto não se aplica à organização e realização de feiras e de exposições da natureza comercial ou
industrial, sujeitas ao Decreto n? 86.761, de 21 de dezembro de 1981,
que dispõe sobre o Sistema Expositor.
Art. 2? Os serviços a que se refere o artigo anterior somente poderão ser contratados com empresa registrada, para esse fim, na Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Turismo - CNTur, mediante proposta da EMBRATUR, regulamentará os serviços referidos
neste artigo, com vista a definir, nos termos do inciso IH, do artigo 3?,
da Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de 1977, os serviços permissiveis,
obrigatórios ou exclusivos, que as empresas poderão ou deverão prestar a seus usuários.
Art. 3? Observadas as condições estabelecidas pelo CNTur, a
EMBRATUR somente poderá prestar apoio técnico ou financeiro à realização de evento:
I - que esteja incluído no Calendário Turístico anualmente editado pela EMBRATUR, contendo a indicação, dentre outros, dos congressos, convenções, seminários ou eventos congêneres e mencionando, sempre que possível, as entidades promotoras, patrocinadoras e as empresas organizadoras;
11 - para cuja organização hajam sido contratados os serviços de empresa registrada na EMBRATUR, na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. Mediante proposta da EMBRATUR, o CNTur
poderá autorizar a prestação de apoio técnico ou financeiro à realização
de evento que, embora não incluído no Calendário Turístico da EMBRATUR, seja reconhecido como capaz de promover o aumento do fluxo turístico interno ou externo e da permanência do turista.

CAPÍTULO II

Do registro das empresas organizadoras de
congressos, convenções e eventos congêneres
Art. 4? A empresa que tenha por objeto social, ou nele inclua a
prestação dos serviços a que se refere o artigo 2? deste decreto, deverá
registrar-se na EMBRATUR, comprovando a satisfação dos seguintes
requisitos:
I - estar legalmente habilitada a funcionar;
11 - dispor de recursos humanos e materiais adequados
aos serviços a serem prestados;
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III - dispor de capital adequado, a ser fixado pelo CNTur,
mediante proposta da EMBRATUR;
IV - apresentar comprovação de idoneidade econômica e
financeira da empresa e de seus sócios ou. diretores responsáveis;
v - fornecer informaçõés sobre o mercado em que irá
atuar, conforme modelo a ser estabelecido pela EMBRATUR,
que permitam decidir sobre a viabilidade econômica desse mercado para instalação e funcionamento da empresa.
§ I? O registro de que trata este artigo não será concedido às organizações ou associações sem fins lucrativos nem às empresas ou entidades controladas, direta ou indiretamente, por entidades de direito público.
§ 2? A instalação de filiais sujeita-se, igualmente, a registro na
EMBRATUR.
CAPíTULO III

Dos direitos e obrigações
Art. 5? Constituem prerrogativas exclusivas das empresas registradas na EMBRATUR, na forma deste decreto:
I - a prestação de serviços a que se refere o artigo I?;
11 - a utilização de siglas, números, palavras, marcas ou
expressões que se refiram ao registro na EMBRATUR, respeitadas as normas legais relativas à propriedade industrial;
111 - o uso da expressão «empresa organizadora de congressos, convenções e eventos congêneres» ou outras que, semelhantemente, se refiram à prestação de serviços de que se trata
no artigo I?
Parágrafo único. Poderão -as empresas requerer a menção dos congressos, convenções e eventos congêneres que organizarem, em divulgação ou promoção oficial relativa ao turismo, especialmente nas campanhas promocionais desenvolvidas pela EMBRATUR.
Art. 6? São
obrigações
das
empresas
registradas
na
EMBRATUR, na forma deste decreto:
I - observar, juntamente com as outras empresas
prestadoras do serviço turístico, em tudo o que couber em sua
atividade, a legislação específica aplicável;
11 - cumprir os contratos de prestação de serviços ajustados, executando-os na qualidade, no preço e na forma em que
forem mencionados em qualquer promoção ou divulgação realizada;
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Parágrafo único. O disposto neste decreto não se aplica à organízação e realização de feiras e de exposições da natureza comercial ou
industrial, sujeitas ao Decreto n? 86.761, de 21 de dezembro de 1981,
que dispõe sobre o Sistema Expositor.
Art. 2? Os serviços a que se refere o artigo anterior somente poderão ser contratados com empresa registrada, para esse fim, na Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Turismo - CNTur, mediante proposta da EMBRATUR, regulamentará os serviços referidos
neste artigo, com vista a definir, nos termos do inciso lII, do artigo 3?,
da Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de 1977, os serviços permissíveis,
obrigatórios ou exclusivos, que as empresas poderão ou deverão prestar a seus usuários.
Art. 3? Observadas as condições estabelecidas pelo CNTur, a
EMBRATUR somente poderá prestar apoio técnico ou financeiro à realização de evento:
I - que esteja incluído no Calendário Turístico anualmente editado pela EMBRATUR, contendo a indicação, dentre outros, dos congressos, convenções, seminários ou eventos congêneres B. mencionando, sempre que possível, as entidades promotoras, patrocinadoras e as empresas organizadoras;
11 - para cuja organização hajam sido contratados os serviços de empresa registrada na EMBRATUR, na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. Mediante proposta da EMBRATUR, o CNTur
poderá autorizar a prestação de apoio técnico ou financeiro à realização
de evento que, embora não incluído no Calendário Turístico da EM·
BRATUR, seja reconhecido como capaz de promover o aumento do fluxo turístico interno ou externo e da permanência do turista.

CAPÍTULO II

Do regístro das empresas organizadoras de
congressos, convenções e eventos congêneres
Art. 4? A empresa que tenha por objeto social, ou nele inclua a
prestação dos servíços a que se refere o artigo 2? deste decreto, deverá
registrar-se na EMBRATUR, comprovando a satisfação dos seguintes
requisitos:
I - estar legalmente habilitada a funcionar;
11 - dispor de recursos humanos e materiais adequados
aos serviços a serem prestados;
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III - dispor de capital adequado, a ser fixado pelo CNTur,
mediante proposta da EMBRATUR;
IV - apresentar comprovação de idoneidade econômica e
financeira da empresa e de seus sócios ou diretores responsáveis;
V - fornecer informações sobre o mercado em que irá
atuar, conforme modelo a ser estabelecido pela EMBRATUR,
que permitam decidir sobre a viabilidade econômica desse rnercado para instalação e funcionamento da empresa.
§ I? O registro de que trata este artigo não será concedido às organizações ou associações sem fins lucrativos nem às empresas ou entidades controladas, direta ou indiretamente, por entidades de direito público.
§ 2? A instalação de filiais sujeita-se, igualmente, a registro na
EMBRATUR.
CAPÍTULO III

Dos direitos e obrigações
Art. 5? Constituem prerrogativas exclusivas das empresas registradas na EMBRATUR, na forma deste decreto:
I - a prestação de serviços a que se refere o artigo I?;
II - a utilização de siglas, números, palavras, marcas ou
expressões que se refiram ao registro na EMBRATUR, respeitadas as normas legais relativas à propriedade industrial;
IH - o uso da expressão «empresa organizadora de congressos, convenções e eventos congêneres» ou outras que, sernelhantemente, se refiram à prestação de serviços de que se trata
no artigo I?
Parágrafo único. Poderão 'as empresas requerer a menção dos congressos, convenções e eventos congêneres que organizarem, em divulgação ou promoção oficial relativa ao turismo, especialmente nas campanhas promocionais desenvolvidas pela EMBRATUR.
Art. 6? São
obrigações
das
empresas
registradas
na
EMBRATUR, na forma deste decreto:
I - observar, juntamente com as outras empresas
prestadoras do serviço turístico, em tudo o que couber em sua
atividade, a legislação específica aplicável;
II - cumprir os contratos de prestação de serviços ajustados, executando-os na qualidade, no preço e na forma em que
forem mencionados em qualquer promoção ou divulgação real iz ada:
.
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In - mencionar, em qualquer forma de divulgação e promoção, o número de registro e demais formas de identificação
determinadas pela EMBRATUR;
IV - manter em sua sede ou filiais, em local visível, certificado de registro da empresa;
V - garantir à fiscalização da EMBRATUR livre acesso
a suas dependências e documentação inerente às suas atividades;
VI - prestar informações e apresentar estatísticas, relatórios. balanços, demonstrações financeiras e outros documentos inerentes ao exercício de sua atividade, no prazo e na forma
determinados pela EMBRATUR, observado, no que couber, o
disposto no Decreto n? 86.009, de 15 de maio de 1981;
VII - comunicar à EMBRATUR, previamente, mudança
de endereço e paralisação temporária ou definitiva da empresa e
de suas filiais;
VIII - apresentar à EMBRATUR os instrumentos que alterem seus atos constitutivos ou sua denominação, no prazo de
15 (quinze) dias após o arquivamento ou averbação no registro
público competente;
IX - entrar em funcionamento no prazo de 90 (noventa)
dias, contados do deferimento do registro na EMBRATUR;
X - atender permanentemente as condições e requisitos
de registro e funcionamento exigidos na forma deste decreto,
observando os padrões de conforto, serviços e preços estabelecidos para a atividade.
Parágrafo único. A paralisação temporária prevista no inciso VII
deste artigo não poderá exceder o prazo de 12 (doze) meses, prorrogável
a critério da EMBRATUR.
Art. 7? As empresas prestadoras. dos serviços a que se refere este
decreto são diretamente responsáveis perante os usuários por quaisquer serviços que venham a prestar ou ajustar, mesmo aqueles executados por terceiros por elas selecionados ou contratados.
§ 1 ~ Quando os serviços forem prestados por empresas de serviços turísticos, a responsabilidade será solidária, exceto se a contratação houver sido feita diretamente pelos usuários com exclusão da responsabilidade da empresa organizadora de congressos e eventos congêneres.
§ 2? Os contratos para prestação ou execução de serviços serão
sempre escritos e especificarão:
a) a natureza do evento e sua denominação;
b) os serviços a serem realizados;
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c) as obrigações das partes;
d) a caracterização dos equipamentos e instalações a serem
utilizados; e
e) a descrição do programa a ser cumprido.
CAPÍTULO IV
Da fiscalização
Art. 8? A fiscalização das empresas e dos serviços regulamentados neste decreto, que será exercida pela EMBRATUR na forma dos
artigos 7? e 8? da Lei n? 6.505, de 13 de dezembro de 1977, objetivará a
verificação do cumprimento da legislação em vigor e a proteção dos
usuários.
Art. 9? Será lavrado auto de infração sempre que verificada infringência de norma legal ou regularnentar ou o descumprimento de notificação expedida pela EMBRATUR.
Parágrafo único. Quando o infrator se recusar a assinar o auto de
infração ou dificultar a fiscalização, a autuação consignará o fato.
Art. 10. O autuado terá direito ao conhecimento de todas as peças
do processo e ao prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento do auto, para a apresentação de defesa escrita.

CAPÍTULO V
Das penalidades e dos recursos

Art. 11. As penalidades por infração do disposto neste decreto ou
nos atos dele decorrentes, bem como na legislação correlata em vigor,
serão aplicadas pelo Presidente da EMBRATUR ou por autoridade por
ele delegada, de acordo com o disposto no artigo 5? da Lei n? 6.505, de
13 de dezembro de 1977, considerados os seguintes fatores;
I - a maior ou menor gravidade da infração, levando-se
em conta os prejuízos acarretados para os usuários e para a boa
imagem do turismo nacional; e
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes.
§ 1 ~ Constituirão circunstâncias atenuantes a colaboração com a
fiscalização, os bons antecedentes e a presteza em ressarcir os prejuízos ou reparar o erro.
§ 2? Constituirão circunstâncias agravantes a ação dolosa, as
reincidências genéricas ou específicas, a sonegação de informações e
documentos e os obstáculos opostos à fiscalização.
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§ 3? As pessoas físicas que, de qualquer forma, hajam concorrido
para a prática de ato punível, ficam sujeitas às penalidades previstas
no inciso II do artigo 5~ da Lei n~ 6.505, de 13 de dezembro de 1977.
Art. 12. Das decisões proferidas em decorrência dos autos de infração, caberá recursos ao CNTur, com efeito suspensivo. no prazo de
15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Da aplicação de multa superior a 100 (cem )
ORTN s haverá recurso ex oiiicio, com efeito suspensivo, para o
CNTur.

CAPiTULO VI
Disposições gerais

Art. 13. O CNTur, por proposta da EMBRATUR, poderá baixar
os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 14. E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de maio de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Camilo Penna

DECRETO

N~

89.708, DE 25 DE MAIO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Copacabana I.. tda., para explorar serviço'
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de

Janeiro.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I,
do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n? 141.786/82,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~ 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1~ de maio
de 1983, a concessão da Rádio Copacabana Ltda., outorgada através do
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Decreto n? 35.904, de 27 de julho de 1954, para explorar, na cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja OUM
torga é renovada por este decreto, reger-se-a pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES

H. C. Mattos

DECRETO N? 89.709, DE 25 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Odontologia de Barretos. Sao Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de 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 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? 651/84, conforme consta do Processo n?
0970/83-CEE,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Odontologia de Barretos, a ser mantida pela 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, 25 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO

N~

89.710, DE 28 MAIO DE 1984
Declara de Utilidade Pública, para fins
de desapropriação, terrenos situados no lugar denominado Linha Cinco Sul - Município de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição e na conformidade com o artigo 5~,
letra a, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1 ~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra, no total de 617.918,45m' (seiscentos e dezessete mil, novecentos e dezoito metros quadrados e quarenta e cinco
decímetros quadrados) situadas no lugar denominado Linha 5 Sul, Distrito de Silveira Martins, Município de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul, que constam pertencer a Gaspar da Silva Brum, Altair
da Silva Brum, José Armindo Pincolini, Santo Meschino Dorneles,
Valderí João Vissoto Dotta, Nilton Antônio Marim, Constante Franchi,
Eledir Tolfo, Ramir Tolfo e Espólio de Osvaldino Comim.
Parágrafo único.
assim descritas:

As áreas de terras referidas neste artigo estão

Área que consta pertencer a Gaspar da Silva Brum e Altair
da Silva Brum. Partindo do marco M1 de coordenada UTM E =
249.943,428 e N = 6.713.482,786, com um lance reto de 108,712m e
azimute de 358°12'37", até o marco Ml. 1; e dai seguindo com
um lance reto de 276,555m e azimute de 358°56'52", até o marco
2C; e daí seguindo com um lance reto de 100,501m e azimute de
90°00'00", até o marco 3C; e daí seguindo com um lance reto de
385,90m e azimute de 178°49'00", até o marco 4; e daí seguindo
com um lance reto de 100,00m e azimute de 270°23'25", até o
marco Ml, Ponto de Partida, completando a área a ser adquirida num total de 38.843,30m'.
Área que consta pertencer a Nilton Antônio Marim. Partindo do marco 5 de coordenadas UTM E = 250.111,054 e N =
6.713.481,636, com um lance reto de 67,630m e azimute de
270°23'35", até o marco 4; e daí seguindo com um lance reto de
385,90m e azimute de 358°49'00", até o marco 3C; e daí seguindo
com lance reto de 94,383m e azimute de 134°29'55", até o marco
5E; e daí seguindo com um lance reto de 320,OOm e azimute de
178°34'32", até o marco 5, Ponto de Partida, completando a área
a ser adquirida num total de 23.602, 71m'.
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Área que consta pertencer a Valderí João Vissoto Dotta.
Partindo do marco M1 de coordenadas UTM E = 249.943,428 e
N = 6.713.482,786, com um lance reto de 235,26m e azimute de
90°23'35", até o marco 6; e daí seguindo com um lance reto de
67,939m e azimute de 90°23'38", até o marco M2; e dai seguindo
com um lance reto de 280,978m e azimute de 178°21 '08", até o
marco 22; e daí seguindo com um lance reto de 201,671m e azimute de 178°21 '04", até o marco 21; e daí seguindo com um lance reto de 262,308m e azimute de 264°49'45", até o marco 23; e
daí seguindo com um lance reto de 511,231m e azimute de
353°43'48", até o marco M1, Ponto de Partida, completando a
área a ser adquirida num total de 140.155,40m'.

Área que consta pertencer a Eledir Tolfo e Ramir Tolfo.
Partindo do marco M2 de coordenadas UTM E = 250.246,619 e
N = 6.713.480,705, com um lance reto de 293,964m e azimute de
85°02'17", até o marco M3; e dai seguindo com um lance reto de
168,89m e azimute de 88°25'34", até o marco M3.1; e daí seguindo com um lance reto de 132,202m e azimute de 88°23'31", até o
marco M4; e daí seguindo com um lance reto de 266,533m e azimute de 178°22'38", até o marco 16; e daí seguindo com um lance reto de 29,331m e azimute de 268°22'14", até o marco 17; e daí
seguindo com um lance reto de 111,731m e azimute de
268°34'00", até o marco 17A; e daí seguindo com um lance reto
de 38,446m e azimute de 268°34'00", até o marco 18; e daí seguindo com um lance reto de 121,554m e azimute de 268°04'52",
até o marco 19; e daí seguindo com um lance reto de 233,300m e
azímute de 178°28'11", até o marco 20; e daí seguindo com um
lance reto de 292,905m e azimute de 268°27'04", até o marco 21;
e daí seguindo com um lance reto de 201,671m e azimute de
358°21 '04". até o marco 22; e daí seguindo com um lance reto de
280,978m e azimute de 358°21 '08", até o marco M2, Ponto de
Partida, completando a área a ser adquirida num total de
224.334,81m'.
"
Área que consta pertencer a Espólio de Osvaldino Comim.
Partindo do marco 19 de coordenadas UTM E = 250.547,070 e N
= 6.713.239,390, com um lance reto de 121,554m e azimute de
88°04 '52", até o marco 18; e daí seguindo com um lance reto de
33,446m e azimute de 88°04'52", até o marco 17A; e daí seguindo
com um lance reto de 75,OOm e azimute de 191 °35'00", até o marco 17B; e dai seguindo com um lance reto de l11,OOm e azimute
de 259°30'00", até o marco 17C; e daí seguindo com um lance reto de 34,427m e azimute de 282°55'21", até o marco 19A; e daí
seguindo com um lance reto de 81,00 e azimute de 358°28'11",
até o marco 19, Ponto de Partida, completando a área a ser adquirida num total de 12.407,03m'.
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Área que consta pertencer a Santo Meschino Dorneles. Partindo do marco M4 de coordenadas UTM E = 250.840,457 e N =
6.713.514,481, com um lance reto de 1DO,001m e azimute de
88°23'32", até o marco M4.2; e daí seguindo com um lance reto .
de 150,00m e azimute de 88'23 '32", até o marco M4.2A; e dai seguindo com um lance reto de 365,388m e azimute de 221"33'02",
até o marco 16; e daí seguindo com um lance reto de 266,538m e
azimute de 358"22'38", até o marco M4, Ponto de Partida, completando a área a ser adquirida num total de 33.317,20m'.
Área que consta pertencer a José Armindo Pincolini. Partindo do marco M3 de coordenadas UTM E = 250.539,481 e N =
6.713.506,132, com um lance reto de 262,76m e azimute de
358°20'12", até o marco 7; e daí seguindo com um lance reto de
401,269m e azimute de 88"14'52", até o marco 8A; e daí seguíndo
com um lance reto de 263,87m e azimute de 178'22'20", até o
marco M4.2; e daí seguindo com um lance reto de 100,001m e
azimute de 268°23'32", até o marco M4; e daí seguindo com um
lance reto de 132,202m e azimute de 268'23'31", até o marco
M3.1; e daí seguindo com um lance reto de 168,89m e azímute de
268"25'34", até o marco M3, Ponto de Partida, completando a
área a ser adquirida num total de 105.649,00m'.
Área que consta pertencer a Constante Franchi. Partindo do
marco M4.2 de coordenadas UTM E = 250.940,419 e N =
6.713.517,287, com um lance reto de 263,870m e azimute de
358"22'29", até o marco 8A; e daí seguindo com um lance reto de
150,00m e azimute de 88"14'51", até o marco 8B; e daí seguindo
com lance reto de 264,248m e azimute de 178"22'29", até o marco
M4.2A; e dai seguindo com um lance reto de 150,00m e azimute
de 268"23'31", até o marco M4.2, Ponto de Partida, completando
a área a ser adquirida num total de 39.609,00m'.
Art. 2? Destinam-se as áreas de terra de que trata o artigo anterior à implantação do Centro Diretor Aerotático de Santa Maria, conforme consta do Processo n? 35-01/R-265/84 do Ministério da Aeronáutica.

Art. 3? Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a
efetivação da desapropriação a que se refere este decreto, na forma do
artigo 10 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, correndo as
despesas à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 4~ Na forma do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n " 2.786, de 21 de maío de 1956, a presente
desapropriação é declarada de urgência, para efeito de imediata imisSi'10 de posse.
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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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
Délio Jardim Mattos
DECRETO N? 89.711, DE 29 DE MAIO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixas variáveis de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão da Centrais
Elétricas do Maranhão S.A. - CEMAR, no
Estado do Maranhão.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 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 ? 35.851, de 16 de julho de 1954, e o que consta do Processo
MME n:' 601.418178,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas nas faixas variáveis de 18,OOm a 25,OOm (dezoito a vinte e cinco metros) de largura, tendo como eixo as linhas de transmissão, em 69 kV, estabelecidas, respectivamente, entre a subestação Imperatriz (ELETRONORTEj
- subestação Imperatriz; subestação Imperatriz (ELETRONORTEj subestação Sitio Novo; e subestação Imperatriz (ELETRONORTE) subestação Aça il ândia, nos Municípios de Imperatriz, Sítio Novo e
Açailândia, Estado do Maranhão, cujos projetos e Plantas de Situação
n?s SEC-LT-I-2773 e SEC-LT-2758, e planta sem número, 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:' 601.418178.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Maranhão S.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 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 Mara-
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nhão S.A.
CEMAR, 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 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, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Arnaldo Rodrigues Barbalho

DECRETO N? 89.712, DE 29 DE MAIO DE 1984
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Rádio Diário da Manhã
de Lages Ltda., para Rádio Araucária Ltda.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV, letra a, da
Constituição, e o artigo 94, item 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? 929/84,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Rádio Diário da Manhã de Lages Ltda., autorizada
a realizar a transferência direta para a Rádio, Araucária Ltda., pelo reg-
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tante do prazo, da concessão que lhe foi outorgada para executar serv lço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Lages, Estado
de S anta Catarina.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.713, DE 29 DE MAIO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos, as concessões
outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Fedemçeo indicadas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV, letra a, da
Constituição, e nos termos do artigo 6?, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos Me n?s
29104.000063/84, 29102.000158/84, 29102.000031184 e 29102.000263/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por lO (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 257-B, de 30 de maio de
1962
Entidade: Rãdio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda.
Cidade: Uberlândia
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 280, de 16 de abril de 1945
Entidade: Sociedade Radiodifusora Passo Real Ltda.
Cidade: Santa Cruz do Sul
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 346, de 13 de abril de 1950
Entidade: Rádio Alto Taquari Ltda.
Cidade: Rio Pardo
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 902, de 21 de setembro de
1950
Entidade: Rádio Independente Ltda.
Cidade: Lajeado
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 29 de maio de
República.

1984; 163? da Independência e 96? da
AURELIANO CHAVES
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.714, DE 29 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$
624.803.500.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo I?,
itens I e H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
624.803.500.000,00 (seiscentos e vinte e quatro bilhões, oitocentos e três
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessarros à execução do disposto no artigo
anterior serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, de acordo com o artigo I?, itens I e II da Lei nv
7.188, de 16 de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 30-5-84.

DECRETO N? 89.715, DE 29 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crs 450.000.000,00. para
reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos 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 da 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.
Brasilia, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no Ir.O, de 30-5-84
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DECRETO N? 89.716, DE 29 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o Crédito suplementar no valor de

c-s 2.000.000.000,00,

para reforço de dota-

cões consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição Federal, e da autorização contida no
artigo 5?, item VII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial - STI, o crédito suplementar de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões 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, são os provenientes do excesso de arrecadação de Recursos
Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pela Secretaria de Tec~
nologia Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

AURELIANO CHAVES
Ernane GaIvêas
José FIávia Pécora

o anexo está publicado no no. de

30·5-84.

DECRETO N? 89.717, DE 29 DE MAIO DE 1984
Abre à Justiça do Trabalho o crédito
suplementar no valor de Cr$ 12.600.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
itemIII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 9~, 11 ~ e I2~ Regiões, 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 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, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas

José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 30·5·84

DECRETO N? 89.718, DE 29 DE MAIO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
322.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item Il I, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 322.000.000,00 (trezentos e vinte e dois milhões de cruzeiros] , para reforço de dotação orçamentária -indicada no Anexo Ldeste 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, 29 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Getvêes
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.O. de 30-5-84.

DECRETO N? 89.719, DE 30 DE MAIO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras, Estudos Sociais e Ciências, do
Instituto de Ensino Superior de Cdceree,
Estado de Mato G1'0580.

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, 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 Mato Grosso n:' 87178, conforme consta do Processo
n:' 160178-CEE, e 230.499/80 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Letras, licenciatura plena, habilitações em Português- Inglês, de Estudos Sociais
e de Ciências, licenciaturas de I? grau, ministrados pelo Instituto de Ensino Superior de Cáceres, com sede na cidade de Cáceres, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2:> Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES

Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.720, DE 30 DE MAIO DE 1984
Abre ao Senado Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.150.000.000,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo
I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal o crédito suplementar no
valor de o-s 4.150.000.000,00 (quatro bilhões, cento e cinqüenta milhões
de cruzeiros), 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 artigo 1?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 31-5-84.

DECRETO N? 89.721, DE 30 DE MAIO DE 1984
Dá nova redeceo ao artigo 14 do Decreto n:' 89.250. de 27 de dezembro de 1983.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? O artigo 14 do Decreto n:' 89.250, de 27 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 14. A partir de 1:' de julho de 1984, nenhum órgão de
identificação poderá utilizar-se de modelo de Carteira de Identidade que não atenda a todos os requisitos previstos neste decreto.
Parágrafo único. As Carteiras de Identidade emitidas até
30 de junho de 1984, com base nos atuais modelos, continuarão
válidas em todo o território nacional».
Art. 2?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 1984;
República.

163~

da Independência e

96~

da

AURELIANO CHAVES
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.722, DE 30 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas c Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
31.400.000.000,00. para reforço de dotação

orçamentária consignada no vigente Orçamento.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição Federal, e da autorização contida no
artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crê
31.400.000.000,00 (trinta e um bilhões e quatrocentos 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 de 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, 30 de maio de 1984; 163? da Independência e 96:' da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 31-5-84.

DECRETO N? 89.723, DE 31 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério das Comuníceçõee o
credüo suplementar de Cr$ 5.944.000.00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição Federal, e da autorização contida no
artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações. em favor do
Departamento do Pessoal, o crédito suplementar de Crê 5.944.000.00
(cinco milhões, novecentos e quarenta 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 da dotação orçamentária indicada no
Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publ icacão.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1984; 163? da Independência e 9(;:' da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-6-84.
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DECRETO N? 89.724, DE 31 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de CrS_
27.882.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercícío do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo I?,
item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de díversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
27.882.000.000,00 (vinte e sete bilhões, oitocentos e oitenta e dois milhões de cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas
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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

o-s

AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécore

o anexo está

publicado no D.O. de 1-6-84.

DECRETO N? 89.725, DE 31 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Crs
297.000.000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 5?,
item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr8
297.000.000.00 (duzentos e noventa 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 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, 31 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-6-84.

DECRETO N? 89.726, DE 31 DE MAIO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de CrS
596.700.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constit.uição, e da autorização contida no artigo 5?,
item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Fundação Centro Brasileira de TV Educativa, o crédito suplementar no valor Crê 596.700.000,00 (quinhentos e noventa e seis milhões
e 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 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, 31 de maio de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-6·84.

DECRETO N? 89.727, DE I? DE JUNHO DE 1984
Aprova o Aditamento ao Plano Geral
de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, em 1985 (Decreto
n? 88.983, de 10 novembro de 1983).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da 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 Aditamento que introduz alteração no
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas no ano de 1985, que com este baixa, assinado pelo TenenteBrigadeiro-do-Ar Waldir de Vasconcelos, 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, I? de junho de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
AURELIANO CHAVES
Waldir de Vasconcelos

o aditamento está

publicado no D.O. de 4-6·84.

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

SOl

DECRETO N? 89.728, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios Militares e a Encargos Gerais da União - Recursos sob Suoervieeo da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de
Crs 180.000.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto aos Ministérios Militares e a Encargos Gerais
da União ~ Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejarnento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 180.000.000.000,00 (cento e
oitenta bilhões 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 no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêee
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 5-6·84.

DECRETO N? 89.729, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Orçamento da União, em favor
de diversos Órgãos, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.615.877.550.000,00, 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 1?, itens I e H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Crâ l.ôI5.877.550.000,00 (um
trilhão, seiscentos e quinze bilhões, oitocentos e setenta e sete 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 deste decreto serão os
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o artigo I?, itens I e lI, da Lei n? 7.188, de 16
de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de 5-6-84.

DECRETO

N~

89.730, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs
16.674.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Tl I, da Constituição, e da autorização 'contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.674.000.000,00 (dezesseis bilhões, seiscentos e setenta e 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 Ir 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, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 5-6-84.

DECRETO N? 89.731, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Aeronáutica e
do Exército o crédito suplementar no valor
de Cr$ 6.180.243.000,00, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica e do Exército
o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.180.243.000,00 (seis bilhões,
cento e oitenta milhõs e duzentos e quarenta 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.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 5·6-84.

304

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 89.732, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia e aos subanexos Encargos Gerais de

União e Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios o crédito especial no
valor de Cr$ 1.227.059.400.000,00. para o fim

que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 1?, item IH, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia" Encargos
Gerais da União e Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios o crédito especial no valor de Crs 1.227.059.400.000,00 (um trilhão, duzentos e vinte e sete bilhões, cinqüenta e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros). destinado ao atendimento do Programa de
T'ra balho, 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, item IH, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art.3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfím Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 5-6-84.

DECRETO N? 89.733, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes.
em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas e Conselho Diretor do
Fundo da Marinha Mercante, o crédito suplementar no valor de CrS 375.715.000,00.
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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Conselho Diretor do
Fundo da Marinha Mercante, o crédito suplementar no valor de Crê
375.715.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos 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 .anul ação 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, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 5·6·84,

DECRETO N? 89.734, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações o
crédito suplementar no valor de Crs
7.698.000.000,00, para reforço de dotações
orçamentárias 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 E, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar de Cr$ 7.698.000.000,00 {sete
bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões de cruzeiros}, para reforço
de dotações orçamentárias indicadas 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de

5·6·84.

DECRETO N? 89.735, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 30.637.000.000,00, para reforço de dotações orcamenearras 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I?

Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em

favor de diversas unidades, o crédito suplementar de Cr$ 30.637.000.000,00

(trinta bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões de cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 5-6-84.
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DECRETO N? 89.736, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre 80S Encargos Gerais da União o
crédito suplementar de Cr$ 2.000.000.000,00,
para reforço de dotação orçamentária con-signada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item HI, da Lei n? 7.155; de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto
Ministério da Indústria
Crs 2.000.000.000,00 (dois
orçamentária indicada no

aos Encargos Gerais da União, em favor do
e. do Comércio, o crédito suplementar de
bilhões de cruzeiros), para reforço de dotação
Anexo I desse decreto.

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação 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, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 5-6·84.

DECRETO N? 89.737, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 7.671.100.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crêdito suplementar no valor de Cr$ 7.671.100.000,00 (sete bilhões, seiscentos e setenta e um milhões e cem mil cruzeiros), para reforço de dotaçôes 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 junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 5-6·84.

DECRETO N? 89.738, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.578.473.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constítuição Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 2.578.473.000,00 (dois bilhões, quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil cruzeírosl, 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 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, 4 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Erpane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

no. de 5-6-84.

DECRETO N? 89.739, DE 4 DE JUNHO DE 1984
Altera o Decreto n:' 87.426, de 27 de julho de 1982, que dispõe sobre Cargos Privativos de Oficial·General do Bxéieito em
Tempo dePae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Alinea i do artigo I? do Decreto n? 87.426, de 27 de julho
de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I?

li

Do posto de General-de-Brigada Intendente:
Diretor de Contabilidade;
Diretor de Material de Intendência;
Subdiretor de Subsistência;
Chefe do Centro de Pagamento do Exército».

Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho
República.

de 1984; 163? da Independência e 96? da
JOÃO FIGUEIREDO

Walter Pires
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DECRETO N? 89.740, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 'I
7.255.785.000.00, 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 I?, itens I e II da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 7.255.785.000,00 (sete bilhões, duzentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros). para reforço "de dotações orçamentárias indicadas 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
exercícío, de acordo com o artigo I?, itens I e lI, da Lei n? 7.188, de 16
de maio de 1984.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no

D.a. de 6-6-84.

DECRETO N? 89.741, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Crs
200.000.000,00, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do De·
partamento Administrativo do Serviço Público o crédito suplementar
no valor de Crê 200.000.000,00 (duzentos 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.

Brasilia, 5 de junho
República.

de 1984; 163? da Independência e 96? da
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-6-84.

DECRETO N? 89.742, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar de CrS
22.219.SOO.OOO, 00 para reforço de dotações
orçamentárias 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 I?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia. em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Crê
22.219.800.000,00 Ivinte e dois bilhões, duzentos e dezenove milhões e
oitocentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 6-6·84.

DECRETO N? 89.743, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações,
o crédito suplementar no valor de Cr$
706.000.000,00, 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 Federal e da autorização
contida no artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA;

Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 706.000.000,00
(setecentos 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 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, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-6-84.
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DECRETO N? 89.744, DE 5 JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior e Encargos Gerais da União, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 18.700.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item In, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior e Encargos Gerais
da União, em favor de diversas Unidades. o crédito suplementar no valor de Crê 18.700.000.000,00 (dezoito bilhões e setecentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orcarnentarias indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execucáo do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotucao orçamentária ind icada no Anexo II deste decreto. e no monturu.o ospecificado.
Art. 3? Este decreto entrará ('111 vigor na dut.a de sua publicação.
revogadas as disposições em contrri rio .
Brasília, 5 de junho de 1984: I (;;l~' da ludopcudõncia e 96:' da
República.

.roxo FIGLJEIHEDO
Ernune Galn>as
De /fim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-6·g4.

DECRETO N? 89.745, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério do íntevíor. em tevor da Secretaria Geral. o credito suplementar no valor de Crê 2.358.800.000,m. pnra reforço de dotação consignada no víuentc
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item In, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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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$ 2.358.800.000,00
(dois bilhões, trezentos 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 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, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 6-6-84.

DECRETO N? 89.746, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Agricultura e
do Interior, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 215.025.040.000,00. 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
noart.igo I?, itens I e Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Agricultura e do Interior,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias. o crédito suplementar
no valor de Crê 215.025.040.000,00 (duzentos e quinze bilhões, vinte e
cinco milhões e quarenta mil cruzeírosl, para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior serão provenientes do excesso de arrecadação conforme prevêem os itens I e lI, do artigo I?, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

315

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 6-6-84.

DECRETO N? 89.747, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral e Secretaria Geral Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar no valor de Crs 1.276.896.000,00,
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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministérío da Saúde, em favor da Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 1.276.896.000,00 (um bilhão, duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos 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 das dotações orçamentárias indicadas no Anexo 11 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, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 6-6-84.
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DECRETO

N~

89.748, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça e a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Pleneiemento/Pie, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor
de
6.736.400.000,00, para reforço de dorações consignadas no vigente Orçamento.

ca

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item UI, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça e a Encargos Gerais
da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.736.400.000,00 (seis bilhões, setecentos e trinta
e seis 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 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, 5 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-6-84.

DECRETO

N~

89.749, DE 5DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda. em favor da Secretaria Geral, o crédito euolementar no valor de Cr$ 10.412.500.000.00.
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 5~, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crs 10.412.500.000,00 (dez
bilhões, quatrocentos e doze 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 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, 5 de junho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão pu blicados no D. O. de 6-6-84.

DECRETO N? 89.750, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Suba nexo Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios 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
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios/Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda o crédito suplementar no valor de Crê 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
indicada 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de j unho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de 6-6-84.

DECRETO N? 89.751, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em tever da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 700.000.000,00, 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 700.000.000,00 (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 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, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

6-6-84.
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DECRETO N? 89.752, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Díepôe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Cáceres, no Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
ihe conferem os artigos 81, item In, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Cáceres, no Estado de Mato Grosso, com
o seguinte perímetro: partindo do marco 1, de coordenadas geográficas
longitude 57'55'16" WGr. e latitude 15'36'24" S, situada na divisa das
terras do espólio de Caio da Cunha Fontes e de Raimundo Nunes, segue confrontando com as terras de Raimundo Nunes, com o rumo de
71'55' SW e distância de 7.710m, até o marco 2, situado na divisa das
terras de Eduardo Saraiva; daí, segue confrontando com as referidas
terras, com o rumo de 14"00' NW e distância de 3.015m, até o marco 3,
situado na divisa das terras de Felício Teiti Kawai; daí, segue confrontando com essas terras, com o rumo de 76°31' NE e distância de
7.000m, até o marco 4: daí, segue com o rumo de 30'30' NW e distância
de 2.260m, até o marco 5; situado na divisa das terras dos herdeiros de
Carmem de Campos Castrillon; daí, segue confrontando com as terras
dos referidos herdeiros, com o rumo de 61 "lO' NE e distância de
2.880m, até o marco 6, situado na divisa das terras do espólio de Caio
da Cunha Fontes; daí, segue confrontando com terras do referido espólia, com o rumo de 29°50' SE e distância de 2.660m, até o marco 7; dai,
segue com o rumo de 25'30' SW e distância de 3.600m, até o marco 1,
ponto inicial da descrição deste perimetro (Fonte de referência: folhas
da DSG, SD 21-Y-D-V, escala 1:100.000, ano 1975, e titulas expedidos
pelo Estado de Mato Grosso).
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, com sede em .Cuiabá, no Estado
de Mato Grosso.
Art. 3? Será de três 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:
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a) reformulação da estrutura fundiária da região;

b) criação de 110 (cento e dez) unidades familiares; e
c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as 'disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,

JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturiní
DECRETO N? 89,753, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
«Gleba Tupã", situado no Município de Ceceres, no Estado de Mato Grosso, e compreendido na área prioritária. para fins de
reforma agrária, fixada pelo Decreto n?
89.752, de 5 de junho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
conferem os artigos 81, item IIl, e 161 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,
DECRETA:
Art. 1~ É declarada 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, o imóvel rural denominado «Gleba
Tupã», com a área de 3.089,50ha (três mil, oitenta e nove hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Cáceres. no Estado de. Mato
Grosso.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do marco 1, de coordenadas geográficas longitude 57"55'16" WGr. e latitude 15"36'24" S, situado na divisa das terras do espólio de Caio da Cunha Fontes e de Raimundo Nunes, segue
confrontando com as terras de Raimundo N unes, com o rumo de 71°55'
SW e distância de 7.71 Om, até o marco 2, situado na divisa das terras
de Eduardo Saraiva; daí, segue confrontando com as referidas terras,
com o rumo de 14"00' NW e distância de 3.015m, até o marco 3, situado
na divisa das terras de Felício Teiti Kawai; daí, segue confrontando
com essas terras, com o rumo de 76°31' NE e distância de 7.000m, até o
marco 4; daí, segue com rumo de 30"30' NW e distância de 2.260m, até o
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marco 5, situado na divisa das terras dos herdeiros de Carmem de
Campos Castrillon; daí, segue confrontando com as terras dos referidos
herdeiros, com o rumo de 61 "Lü' NE e distância de 2.880m, até o marco
6, situado na divisa das terras do espólio de Caio da Cunha Fontes;
daí, segue confrontando com terras do referido espólio, com o rumo de
29'50' SE e distância de 2.660m, até o marco 7; dai, segue com o rumo
de 25"30' SW e distância de 3.600m, até o marco 1, inicial da descrição
deste perimetro (Fonte de referência: folhas da DSG, SD 21-Y-D-V, escala 1:100.000, ano 1975, e titulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso).
Art. 2~ . Excluem-se dos efeitos deste decreto: al os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
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 artigo 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~ E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturíní

DECRETO

N~

89.754, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária. ao Município de Floresta, no Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IlI, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n ? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Floresta, no Estado de Pernambuco, com
o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas
longitude 37'58'48" WGr. e latitude 08'38'41" S, situado no cruzamento
da cerca da localidade de Jiquiri, com a divisa dos Municipios de FIo·
resta e Inajá, segue por essa divisa, confrontando com terras de Múcio
Bandeira, por uma distância de 3.400m, até o ponto 2, de coordenadas
geográficas longitude 37'56'45" WGr. e latitude 08'38'26" S, localizado
na divisa com terras públicas; daí, segue confrontando com terras PÚM
blicas, com o azimute de 35'30' e distância de 6.150m, até o ponto 3, de
coordenadas geográficas longitude 37'55'59" WGr. e latitude 08'35'10"
S, localizado em um canto de cerca; daí, segue confrontando com terras
públicas, com o azimute de 349'00' e distância de 380m, até o ponto 4,
de coordenadas geográficas longitude 37'56'05" WGr. e latitude
08'35'00" S, localizado em um canto de cerca; dai, segue confrontando
com terras da Fazenda Camelo, com o azimute de 268°00' e distância de
6.300m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas longitude 37'59'14"
WGr. e latitude 08'36'25" S, localizado na faixa de domínio da estrada
que liga Tabuleiro do Porco à Volta do Peba; dai, segue pela faixa de
dominio da estrada, no sentido de Volta do Peba, confrontando com
terras de uma reserva florestal, com distância de 2.150m, até o ponto 6,
de coordenadas geográficas longitude 37'58'41" WGr. e latitude
08°37'26" S, localizado em um canto de cerca; daí, segue por essa cerca,
confrontando ainda com terras da reserva florestal, com azimute de
236'30' e distância de 230m, até o ponto 7, de coordenadas geográficas
longitude 37'58'44" WGr. e latitude 08'37'32" S, localizado em um canto de cerca; daí, segue por essa cerca, confrontando ainda com terras
da reserva florestal, com o azimute de 178'00' e distância de 970m, até
o ponto 8, de coordenadas geográficas longitude 37'58'31" WGr. e lat.ítude 08'38'10" S, localizado em um canto de cerca; daí, segue por essa
cerca, confrontando ainda com terras da reserva florestal, com o az irnute de 251 '00' e distância de 820m, até o ponto 9, de coordenadas geográficas longitude 37'58'53" WGr. e latitude 08'38'17" S, localizado em um
canto de cerca; daí, segue por essa cerca, confrontando ainda com terras da reserva florestal, com o azimute de 188'00' e distância de 750m,
até o ponto 1; início da descrição deste perímetro (Fonte de referência:
carta do Serviço Geográfico do Exército, SC·24·X·A·VI, escala
1:100.000, ano 1965).
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Coloniz ação e Reforma Agrária - IN CRA, com sede em Recife, no Estado
de Pernambuco.
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Art. 3~ Será de três 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) criação de 100 (cem) unidades familiares,
c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturíní

DECRETO N? 89.755, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, imóvel rural constituído de
parte da "Fazenda Camelo», situado no Município de Ftoreste, no Estado de Pernambuco, e compreendido na. área prioritária
para fins de reforma agrária, fixada pelo
Decreto n? 89.754, de 5 de junho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item lU, e 161, 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,
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, imóvel rural, com a área de
2.520ha (dois mil, quinhentos e vinte hectares), constituído de parte da
«Fazenda Camelo» e situado no Município de Floresta, no Estado de
Pernambuco.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto 1,' de coordenadas geográficas longitude 37'58'48" WGr. e latitude 08'38'41" S, situado no cruzamento da
cerca da localidade de Jiquiri, com a divisa dos Municípios de Floresta
e Inajá, segue por essa divisa, confrontando com terras de MúCÍo Bandeira, por uma distância de 3AOOm, até o ponto 2, de coordenadas geográficas longitude 37'56'45" WGr. e latitude 08'38'26" S, localizado na
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divisa com terras públicas; daí, segue confrontando com terras públicas, com o azimute de 35°30' e distância de 6.150m, até o ponto 3, de
coordenadas geográficas longitude 37°55'59" WGr. e latitude 08°35'10"
S, localizado em um canto de cerca; daí, segue confrontando com terras
públicas, com o azimute de 349°00' e distância de 380m, até o ponto 4,
de coordenadas geográficas longitude 37°56'05" WGr. e latitude
08°35'00" S, localizado em um canto de cercai daí, segue confrontando
com terras da Fazenda Camelo, com o azimute de 268°00' e distância de
6.300m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas longitude 37°59'14"
WGr. e latitude 08°36'25" S, localizado na faixa de domínio da estrada
que liga o Tabuleiro do Porco à Volta do Peba; dai, segue pela faixa de
domínio da estrada, no sentido de Volta do Peba, confrontando com
terras de uma reserva floresta, com distância de 2.150m, até o ponto 6,
de coordenadas geográficas longitude 37°58'41" WGr. e latitude
08"37'26" S, localizado em um canto de cerca; daí, segue por essa cerca,
confrontando ainda com terras da reserva florestal, com o azimute de
236"30' e distância de 230m, até o ponto 7, de coordenadas geográficas
longitude 37°58'44" WGr. e latitude 08°37'32" S, localizado em um canto de cerca; daí, segue por essa cerca, confrontando ainda com terras
da reserva florestal, com o azimute de 178°00' e distância de 970m, até
o ponto 8, de coordenadas geográficas longitude 37°58'31" WGr. e latitude 08'38'10" S, localizado em um canto de cerca; daí, segue por essa
cerca, confrontando com terras da reserva florestal, com o azimute de
251 °00' e distância de 820m, até o ponto 9, de coordenadas geográficas
longitude de 37°58'53" WGr. e latitude 08°38'17" S, localizado em um
canto de cerca; daí, segue por essa cerca, confrontando ainda com terras da reserva floresta, com o azimute de 188°00' e distância de 750m,
até o ponto 1; início da descrição deste perímetro (Fonte de referência:
carta do Serviço Geográfico do Exército, SC-24-X-A-VI, escala
1:100.000, ano 1965).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai de Coloniz acão 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? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
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DECRETO N? 89.756, DE 5 DE JUNHO DE 1984
Dá nova redeçao ao artigo 7.° do Decreto n? 86.010, de 15 de maio de 1981, que dispõe sobre a Comissão de Coordenação do
Transporte Aéreo Civil - COTAC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 7? do Decreto n? 86.010, de 15 de maio de 1981,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? No exame de pedidos de importação de aeronaves, formulados pelas empresas de transporte aéreo e de serviços aéreos especializados, a COTAC levará em consideração,
basicamente, os seguintes requisitos:
I - condições econômicas e financeiras das empresas:
II - índices econômico-operacionais das empresas e de
suas respectivas frotas;
III - comprovação de que a empresa postulante está em
dia com o pagamento dos compromissos assumidos junto aos
órgãos ou entidades do Governo Federal e Estadual, e relativos
a reequipamentos anteriores;
IV
condições econômicas da transação pleiteada;
V - rentabilidade operacional das aeronaves;
VI - adequação em função da infra-estrutura aeroriáutíca em que as aeronaves irão operar, bem como da natureza do
serviço e demanda do tráfego onde serão utilizadas;
VII - as condições de mercado - gerais e particulares da
empresa solicitante, existentes e previstas após a introdução
das novas aeronaves, consideradas sempre as alienações de
equipamentos quando substituídos;
VIII- existência de similar nacional, de acordo com a legislação aplicável; e
IX - inclusão da cláusula de compensação com produtos
nacionais nos contratos de aquisição de aeronaves para as empresas de transporte aéreo.
§ I? O Ministro da Aeronáutica poderá instituir subcomissão destinada a negociar, promover e coordenar medidas necessárias ao apoio às empresas nacionais ligadas ao setor aeroespacial, na execução das operações de compensação comercial de
que trata o item IX deste artigo.
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§ 2?

Caberá à Subcomissão de que trata o parágrafo ante-

rior:
a) realizar estudos e levantamentos de empresas, produtos
e serviços do setor aeronáutico no País e no exterior, ou a ele
correlatos, suscetíveis de inclusão na pauta de compensação;

b) estudar, analisar e opinar sobre as propostas formuladas
por empresas para a inclusão de produtos e serviços na pauta
de compensação;
c) realizar 'o acompanhamento da execução, pelas empresas,
de encomendas de produtos e serviços incluídos na pauta de
compensação;
d) assessorar tecnicamente as empresas com vistas à introdução de novas tecnologias e a melhoria de qualidade dos produtos e serviços, bem como ao aumento de produtividade dessas empresas;
e) orientar as empresas como proceder à aceitação e certificação e até a eventual homologação dos respectivos produtos e
serviços;
f) opinar quanto à oportunidade e à conveniência de incluir,
substituir, suspender ou eliminar empresas ou suprimir produtos e serviços da pauta da compensação;

g) acompanhar, assessorar, coordenar e fiscalizar o cumpr imento, por parte das empresas intervenientes e seus responsáveis, da cláusula de compensação comercial relativa às operaçõesde compra de aeronaves estrangeiras;
h) estabelecer prazos e cronogramas de execução da cláusula de compensação comercial, bem como, no caso de inadimplemento, adotar e sugerir medidas restritivas a serem impostas
aos responsáveis pela inadimplência.

§ 3? A Subcomissão terá um Conselho Diretor constituído
de representantes dos órgãos e entidades a que se refere o artigo 2? deste decreto.
§ 4? A Subcomissão será presidida pelo Diretor do CTA e
terá como vice-presidente o Diretor do IFI.

§ 5?
missão.

O CTA fornecerá o apoio pessoal e material à subco-

§ 6? O funcionamento da Subcomissão, a competência de
suas unidades, bem como as atribuições de seus' dirigentes e
pessoal serão estabelecidos no Regimento próprio, aprovado pelo Ministro da Aeronáutica»,
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.757, DE 6 DE JUNHO DE 1984
Concede ao Instituto de Resseguros do
Brasil - IRB, autorização para proceder a
aumento do seu capital social e altera seus
Estatutos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, autorizado a aumentar o seu capital social de Crê 52.000.000.000,00 (cinqüenta e
dois bilhões de cruzeiros] para Crs 180.000.000.000,00 (cento e oitenta
bilhões de cruzeiros).
Art. 2? O artigo 6? dos Estatutos do Instituto de Resseguros do
Brasil, aprovados pelo Decreto n? 60.460, de 13 de março de 1967, passa
a vigorar com a seguinte redação. mantido o disposto .no seu parágrafo
único.
"Art. 6? O capital do IRB é de Crs 180.000.000.000,00 (cento e oitenta bilhões de cruzeiros), dividido por 1.000.000 (um milhão de ações nomínatívas.»
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 6 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 89.758, DE 6 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a matrícula de cortesia,
em cursos de greâueçeo, em Instituições de
Ensino Superior, de funcionários eetcengeiTOS de Missões Diplomáticas, Repartições
Consulares de Carreira e Organismos Internacionais, e de seus dependentes legais. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? As Instituições de Ensino Superior, mediante solicitação
do Ministério das Relações Exteriores, encaminhada através do Ministério da Educação e Cultura, ficam autorizadas a conceder matrícula de
cortesia, em cursos de graduação, independentemente de existência de
vaga, com a isenção do concurso vestibular, ao estudante estrangeiro
que se inclua em uma das seguintes categorias:
I - funcionário estrangeiro, de Missão Diplomática ou
Repartição Consular de Carreira no Brasil, e seus dependentes
legais;
11 - funcionário estrangeiro de Organismo Internacional
que goze de privilégios e imunidades em virtude de acordo entre
o Brasil e a Organização, e seus dependentes legais;
111 - técnico estrangeiro, e seus dependentes legais, que
preste serviço em território nacional, no âmbito de acordo de
Cooperação Cultural, Técnica, Científica ou Tecnológica, firmado entre o Brasil e seu país de origem, desde que em seu contrato estej a prevista a permanência mínima de um ano no Brasil;
IV - técnico estrangeiro, e seus dependentes legais, de Organismo Internacional, que goze de privilégios e imunidades em
virtude de acordo entre o Brasil e a Organização, desde que em
seu contrato esteja prevista a permanência mínima de um ano
em território nacional.
§ I? O estudante que se beneficiar da matrícula de cortesia, prevista neste decreto, ficará sujeito ao pagamento de taxas e anuidades
que lhe forem cobradas, salvo disposição em contrário, contida em
acordos internacionais e nas normas que regulamentam o ensino superior no Brasil.
§ 2? O estudante beneficiário da matrícula de cortesia ficará sU
bordinado às normas regimentais da Instituição de Ensino Superior
que o receber.
M
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§ 3? A matrícula de cortesia somente será concedida a estudante
de país que assegure o regime de reciprocidade e que seja portador de
visto diplomático ou oficial.
§ 4? No caso de funcionário ou técnico de Organismo Internacíonal, e de seus dependentes legais, prevalecerá, sobre o regime de reeiprocidade, o acordo sobre a matéria existente entre o Brasil e a Organização.
§ 5? Os pedidos de matrícula de cortesia serão transmitidos às
Instituições de Ensino Superior, através do Ministério da Educação e
Cultura, pelo Ministério das Relações Exteriores, depois de verificado
por este Ministério seo requerente faz jus ao instituto especial, na forma definida neste decreto, e se existe reciprocidade de fato, considerada, quando for o caso, a exceção prevista no § 4?
Art. 2? O diploma obtido mediante matrícula de cortesia, não
constitui instrumento bastante para o exercício profissional no país.
Parágrafo único. O diploma a que se refere este artigo adquirirá
validade para o exercício profissional desde que satisfeitas as exigãncias legais e ao graduado seja concedida residência temporária ou permanente em território brasileiro.
Art. 3:' Para a aplicação do presente decreto, entender-se-a Como
dependentes legais, além do cônjuge, os filhos, naturais ou adotivos, e
os tutelados.
Art. 4? No caso de transferência do responsável para novas funções em outro país, o estudante poderá manter sua matrícula de cortesia até o término do curso em que tenha ingressado, mediante a substituição do visto diplomático ou oficial pelo visto temporário competente.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto n:' 71.835, de 13 de fevereiro de 1973, e demais disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO

N~

89.759, DE 6 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:'
21, subscrito por Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai, no setor da indústria
química.

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 Integração (ALADI), firmado pelo Brasil, em
12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 10, a modalidade dos Acordos Comerciais, com a finalidade exclusiva de promoção do comércio entre os países-membros;
Considerando que, de conformidade com os artigos 3? e 18 do Acordo Comercial n? 21, concluído entre a Argentina, o Brasil, o Chile, o
México e o Uruguai, no setor da indústria química, em 10 de dezembro
de 1981, e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 87.036, de 16 de
março de 1982, os países signatários poderão rever o mencionado ínstrumento, subscrevendo Protocolo Adicional que registre os resultados
dessas revisões;

Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil, do
Chile, do México e do Uruguai, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, em 25 de novembro de 1983, o Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21;
DECRETA:
Art. I? A partir de I? de janeiro de 1984, o setor industrial abrangido pelo Acordo Comercial n:' 21 fica ampliado nos termos estabelecidos no artigo I? do Protocolo Adicional, anexo ao presente decreto, e
modificado no tocante aos produtos especificados no artigo 2? do mencionado Protocolo Adicional.
Art. 2? De I? de janeiro a 31 de dezembro de 1984 as importações
dos produtos especificados no Anexo I do referido Protocolo Adicional,
originárias da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai, bem como
dos países de menor desenvolvimento econômico relativo, ou seja,
Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às condições estipulados no mencionado Anexo, que substitui e revoga o Anexo
I do Acordo Comercial n? 21 e passa a constituir parte integrante do referido instrumento.
Parágrafo único. As disposições deste decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALADI não expressamente mencionados neste Artigo.
Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 6 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o acordo está publicado no

D.a. de 7·6-84.
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DECRETO N? 89.760, DE 6 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a execução de Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 16, subscrito por Argentina, Brasil, Chile, México,
Uruguai e Venezuela, no setor da indústria
química derivada do petróleo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil, em
12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 10, a modalidade dos Acordos Comerciais, com a finalidade exclusiva de promoção do comércio entre os patses-membros ;
Considerando que, de conformidade com o artigo 3? do Acordo Comercial n? 16, subscrito por Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguai
e Venezuela, no setor da indústria química derivada do petróleo, em 6
de dezembro de 1982, e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n?
88.348, de 31 de maio .de 1983, os países signatários poderão rever o
mencionado instrumento, subscrevendo Protocolos Adicionais que registrem os resultados dessas revisões; e
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, Brasil, Chile,
México, Uruguai e Venezuela, com base no dispositivo acima citado,
assinaram em Montevidéu, em 22 de novembro de 1983, o anexo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16.
DECRETA:
Art. I? A partir de I? de janeiro de 1984, o setor industrial abrangido pelo Acordo Comercial n? 16 fica ampliado nos termos estabelecidos no artigo I? do Protocolo Adicional, anexo ao presente decreto, e
modificado no tocante aos produtos especificados no artigo 2? do mencionado Protocolo Adicional.
Art. 2? De I? de janeiro a 31 de dezembro de 1984, as importações
dos produtos especificados no Anexo I do referido Protocolo Adicional,
originárias da Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela, bem como dos países de menor desenvolvimento econômico relativo, ou seja,
Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às condições estipulados no mencionado anexo, que substitui o Anexo I do
Acordo Comercial n? 16 e passa a constituir parte integrante do referido instrumento.
Parágrafo único. Os tratamentos estabelecidos neste decreto beneficiam exclusivamente os produtos originários dos países discriminados
no presente artigo,não sendo extensíveis a outros por aplicação da
Cláusula de Nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
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Art. 4? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.

Brasília, 6 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

R. S. Guerreiro

o acordo está publicado no

D.O. de 7-6-84.

DECRETO N? 89.761, DE 6 DE JUNHO DE 1984
tuto

Aprova alteraçiio introduzida no Estada Petróleo Brasileiro S.A.

PETROBRÀS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 8? da Lei n:' 2.004, de 3 de outubro de 1953,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovada a alteração introduzida no artigo 5? do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S .A. - PETROBRÁS, conforme
deliberação de sua Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 19 de março de 1984, que assim passa a vigorar:

«Art. 5? O Capital Social é Cr$ 1.811.442.955.392,00 (um
trilhão, oitocentos e onze bilhões, quatrocentos e quarenta e
dois milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil e trezentos e
noventa e dois cruzeiros), dividido em 75.476.789.808 (setenta e
cinco bilhões, quatrocentos e setenta e seis milhões, setecentos
e oitenta e nove mil e oitocentas e oito) ações no valor nominal
de Cr$ 24,00 (vinte e quatro cruzeiros) cada uma, sendo
43.797.767.120 (quarenta e três bilhões, setecentos e noventa e
sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil e cento e vinte!
ações ordinárias nominativas e 31.679,022.688 (trinta e um bilhões, seiscentos e setenta e nove milhões, vinte e duas mil e
seiscentos e oitenta e oito) ações preferenciais nominativas ou
ao portador»,
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.762, DE 6 DE JUNHO DE 1984
Altera a estrutura organizacional da
Funâeçeo IBGE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e tendo em vista a
Lei n? 5.878, de 11 de maio de 1973,
DECRETA:
Art. 1? São criadas na estrutura organizacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBG E), prevista no Estatuto aprovado pelo Decreto n:' 76.664, de 24 de novembro de 1975, e alterada pelos Decretos nvs 77.033, de 9 de janeiro de 1976, e 86.330, de 2 de
setembro de 1981, as seguintes Diretorias:
I
Diretoria de População e Social
II
Diretoria de Economia
In
Diretoria de Agropecuária, Recursos N aturais e Geografia.
§ 1? Serão distribuídas entre as Diretorias de que trata este artigo as atribuições da atual Diretoria Técnica, que fica extinta.
§ 2? As novas Diretorias serão constituídas com o remanejamento
de servidores, cargos e funções do IBG E.
Art. 2? O IBGE fará publicar no Diário Oficial da União, dentro
de 60 (sessenta) dias, as alterações necessárias à adaptação de seu Estatuto ao presente decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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DECRETO

N~

89.763, DE 7 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a composição da Categoria de Direção Intermediária, do Grupo de
Direção e Assistência Intermediárias' do
Quadro Permanente da Universidade Federal
de
Pernambuco,
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,
na 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:' 16.974/83,
DECRETA:
Art. 1 ~ São criadas e alteradas funções, na forma do Anexo I deste decreto, para composição da Categoria Direção Intermediária, código
DAI-111, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI110, do Quadro Permanente da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 2~ O Cargo relacionado no Anexo U fica suprimido para o fim
de compensar despesas.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ANEXO I
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

QUADRO PERMANENTE
FUNCOES DE DIREÇÃO OU ASSISTE:NCIA INTERMEDIARIA
GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-lIO)

(Artigo 5? do Decreto n? 72.912, de 10 de outubro de 1973)
SITUAÇÃO NOV A

SITUAÇÃO ANTERIOR
N? de
Cargosou
Funções

Denominação

Símbolo

N? de

DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE

PESSOAL

PESSOAL

Pessoal
Diretor

Código

Categoria
Funcional
Correlata

DAI-111.3

Contador NS-924, Técnico de

Divisão de Controle Orçarnentário e Pagamento de

Divisão de Controle Orçamentário e Pagamento de
01

Denominação

Funções

DAI-ll1.2

01

Pessoal
Diretor

Administração, NS-923 ou Economista NS-922

CENTRO DE CIÊNCIAS
BIOLÚGICAS
Departamentos (Biofísica e
Radiobiologia; Histologia e

Embriologia; Zoologia)
03

Secretário Administrativo
CENTRO DE
CI~NCIA EXATAS E
DA NATUREZA
Departamento de Informáti-

DAI-llU

Agente Administrativo SA-BOl

ca
01

Secretário Administrativo

DAI-llU

Agente Administrativo SA-BOl

02

CENTRO DE
TECNOLOGIA
Departamentos
(Química
Aplicada, Eletrônica e Sistemas)
Secretário Administrativo

DAI-llU

Agente Administrativo SA-BOl
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ANEXO H
Cargo do Quadro Permanente da Universidade Federal de Pernambuco
suprimido a partir da publicação deste Anexo

N? de Cargos

Denominação

Código

OI

Técnico de Administração

NS-923-A Ref. 8

DECRETO N? 89.764, DE 7 DE JUNHO DE 1984
Autoriza a. transferência direta da concessão outorgada à Rauland Belém Som
Ltde., para a Rádio Rauland AM Castanha]
Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, da Constituição, e o artigo 94, item 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? 29.1l0.000087/84,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rauland Belém Som Ltda., autorizada a realizar a
transferência direta para a Rádio Rauland AM Castanhal Ltda., pelo
restante do prazo, da concessão que lhe foi outorgada para executar
serviços de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Castanhal, Estado do Pará.
Art. 2~ E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.765, DE 7 DE JUNHO DE 1984
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Rádio Novo Andirá
Ltda., para a Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, da Constituição, e o artigo 94, item 3,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

337

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? 8.266/76,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rádio Novo Andirá Ltda., autorizada a realizar a
transferência direta para a Rádio e Televisão Universitária Metropolina Ltda., pelo restante do prazo, da concessão que lhe foi outorgada
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
do Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.766, DE 7 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, tendo em vista os
artigos 39 e 198,. do Decreto-lei n:' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
CAPITULO I

Da Estrutura Básica do Ministério
das Relações Exteriores
Art. I? O Ministério das Relações Exteriores é () órgão políticoadministrativo encarregado de auxiliar () Presidente da República na
formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e
manter relações com governos estrangeiros e Organismos Interriacionais.
Art. 2? O Ministério das Relações Exteriores tem, como área de
competência, os seguintes assuntos:
I
política internacional;
11 - relações diplomáticas. serviços consulares;
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III - participação nas negociações comercrars, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras; e
IV Art. 3?

programas de cooperação internacional.

O Ministério das Relações Exteriores tem por finalidade:

a) dar execução às diretrizes de política exterior estabelecidas pelo Presidente da República;
b) recolher as informações necessárias à formulação e execução da política exterior do Brasil, tendo em vista os interesses da segurança e do desenvolvimento nacional;

c) representar o Governo brasileiro, por meio das Missões
Diplomáticas de caráter permanente ou temporário, das Representações Especiais, das Delegações Permanentes junto a Organismos Internacionais e das Repartições Consulares;

dI representar o Governo brasileiro nas relações oficiais, no
Brasil, com Missões Diplomáticas, outros órgãos de governos
estrangeiros e com agências de Organismos Internacionais;
el organizar e instruir, com a cooperação de outros órgãos
interessados, as missões especiais e a representação do governo
brasileiro em conferências e reuniões internacionais; participar
da organização e instrução, nos casos de delegações chefiadas
por outros ministérios;
f) negociar e celebrar, com a colaboração de outros órgãos
interessados, tratados, acordos e demais atos internacionais;

g) organizar, em cooperação com outros órgãos interessados, conferências e reuniões internacionais que se realizem no
Brasil;
h) proteger, no exterior, os interesses brasileiros;
i) tratar da promoção comercial do Brasil no exterior; e

j) zelar pela observância das normas do cerimonial brasilei-

ro.

Art. 4? A fim de assegurar a coerência e unidade da representação externa e da defesa dos interesses do Brasil no exterior, o Ministério das Relações Exteriores, como órgão central das relações exteriores
na Administração Pública, deverá:
a) participar. da formulação de diretrizes e programas setoriais com relevância para a política exterior do País;
b) participar dos entendimentos de caráter ou nível técnico,

entre

outras,

nas

áreas

comercial,

econômica,

financeira,
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científica, técnica e cultural entre órgãos públicos brasileiros e
agências de governo estrangeiro e de Organismos Internacionais;
c) participar da promoção, da execução e do acompanhamento de programas que se realizem no Brasil, com a cooperação
de governos estrangeiros ou de Organismos Internacionais, sobre os quais deverá ter conhecimento integral, recebendo ou
buscando informações por intermédio das agências executoras;
d) promover a constituição de comissões e grupos de trabalho interministeriais de natureza executiva ou consultiva; e
e) exercer outras competências definidas em lei ou ato do
Poder Executivo.
Art. 5? O Ministro de Estado das Relações Exteriores é o auxiliar
do Presidente da República na direção da politica exterior do Brasil.
Art. 6? Constituem a estrutura básica do Ministério das Relações
Exteriores:
I - Secretaria de Estado das Relações Exteriores:
a) Órgão de Coordenação Central:
Secretaria-Geral das Relações Exteriores
b) Órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
1. Gabinete do Ministro de Estado;
2. Divisão de Segurança e Informações;
3. Coordenadoria Especial de Imprensa; e
4. Introdutoria Diplomática.
c) Órgão de Controle Financeiro:
Secretaria de Controle Interno.
11 - Órgãos com sede no exterior:
a) Missões Diplomáticas permanentes;
bl Representações Especiais;
c) Repartições Consulares; e
dI Unidades administrativas, técnicas e culturais específicas.
Parágrafo único. O Ministro de Estado das Relações Exteriores
disporá de até dois cargos de Coordenador-Executivo para desenvolver o
tratamento de temas específicos do Ministério das Relações Exteriores,
assegurando a ligação com outras áreas do Governo Federal, bem como
com as Missões Diplomáticas estrangeiras e Organismos Internacionais
no Brasil.
Art. 7? O Ministério das Relações Exteriores supervisiona a Fundação Alexandre de Gusmão.

340

ATOS

no PODER EXECUTIVO

Art. 8? A Secretaria de Estado das Relações Exteriores é o órgão
central do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 9? A Secretaria-Geral das Relações Exteriores tem por finalidade:
I - assessorar o Ministro de Estado na direção e execução da política exterior do Brasil, na supervisão dos serviços
diplomático e consular e na gestão dos demais negócios pertinentes ao Ministério das Relações Exteriores;
11 - orientar, coordenar e superintender as Missões Diplomáticas permanentes, Representações Especiais, Repartições
Consulares e outras unidades administrativas do Ministério das
Relações Exteriores, no Brasil e no exterior.
§ I? O Secretário-Geral das Relações Exteriores, substituto do
Ministro de Estado em seus impedimentos, será nomeado pelo Presidente da República dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata.
§ 2? O Secretário-Geral das Relações Exteriores será substituído
em seus impedimentos eventuais, por ocupante de cargo de Ministro de
Primeira Classe, designado pelo Presidente da República dentre os
Subsecretários-Gerais, com o título de Secretário-Geral, substituto, das
Relações Exteriores.

Art. Ia.

A Secretaria-Geral das Relações Exteriores compreende:
I - Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
II - Subsecretaria-Geral de Assuntos Econômicos e Comerciais;
III
Subsecretaria-Geral de Coordenação e Programas;
IV - Subsecretaria-Geral de Administração;
V- Secretaria Especial de Documentação de Política
Exterior;
VI - Secretaria Especial de Relações com o Congresso;
VII - Secretaria Especial de Planejamento Orçamentário
e Programação Financeira;
VIII - Cerímonial;
IX
Instituto Rio-Branco;
X - Consultoria-Jurídica;
XI - Órgãos Regionais;

a) Escritório Regional do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro;
b) Escritório Regional do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo;
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c) Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty;
d) Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites; e
e) Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites;
XII
Coordenadoria de Assuntos Diplomáticos;
XIII
Coordenadoria de Assuntos Bilaterais;
XIV
Coordenadoria de Assuntos Multilaterais;
XV
Coordenadoria de Atos Internacionais;
XVI
Órgãos de deliberação coletiva:
a) Comissão Geral de coordenação;
b) Comissões Setoriais de Coordenação; e
e) Comissão Geral de Avaliação.
Art. 11. As Subsecretarias-Gerais têm por finalidade imediata assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores e, por seu intermédio, o Ministro de Estado na direção e execução da política exterior do
Brasil, cabendo-lhes executar, nas áreas de sua respectiva competência, as diretrizes estabelecidas pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores.
Art. 12. As Subsecretarias-Gerais subdividir-se-ão em Departamentos e estes, onde couber, em Divisões, cujo número, estrutura e
atribuições serão definidos em regimento interno.
Parágrafo único. Os Departamentos, como órgãos centrais de direção superior, destinam-se ao desenvolvimento e execução de diretrizes de política exterior e as Divisões destinam-se a executar projetos e
programas em seu âmbito de competência.
Art. 13. As Secretarias Especiais têm por finalidade o atendimento direto do Secretário-Geral das Relações Exteriores em assuntos de
suas competências específicas.
§ I? A Secretaria Especial de Documentação de Politica Exterior
tem por finalidade a produção de documentos informativos sobre matérias específicas para o Secretário-Geral das Relações Exteriores.
§ 2? A Secretaria Especial de Relações com o Congresso tem por
finalidade efetuar a ligação entre o Ministério das Relações Exteriores
e o Congresso Nacional.
§ 3? A Secretaria Especial de Planejamento Orçamentário e Programação Financeira tem por finalidade atender o Secretário-Geral das
Relações Exteriores no desempenho de suas atividades relacionadas
com os Sistemas de Planejamento Federal e de Programação Financeira.
Art. 14. O Cerimonial, como órgão central de direção superior,
tem por finalidade assegurar a observância das normas do cerimonial
brasileiro e de concessão de privilégios diplomáticos.
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Art. 15. O Instituto Rio-Branco tem por finalidade o recrutamento, a seleção e a formação do pessoal para a Carreira de Diplomata. assim como a execução de cursos de aperfeiçoamento ou especialização de
funcionários do Ministério das Relações Exteriores e de áreas conexas.
Parágrafo único. O Instituto Rio-Branco organizará os concursos
de provas que se fizerem necessários ao preenchimento das finalidades
de que trata este artigo.

Art. 16. A Consultoria-Jurídica tem por finalidade assessorar o
Secretário-Geral das Relações Exteriores em assuntos de natureza
jurídica.
Art. 17. Os Escritórios Regionais têm por finalidade assegurar a
ligação do Ministério das Relações Exteriores com entidades representativas locais interessadas nos assuntos externos de natureza econômica, comercial e cultural.

Art. 18. O Museu Histórico e Diplomático tem por finalidade efetuar a guarda e exposição pública de móveis, objetos e documentos de
valor histórico, artístico ou diplomático do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 19. As Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites têm
por finalidade efetuar trabalhos de demarcação e caracterização de
fronteiras e inspeção e manutenção de seus marcos.

Art. 20. As Coordenadorias têm por finalidade assegurar a coordenação de atividades em sua área de competência específica, efetuando a ligação da unidade administrativa a que estiver subordinada com
outras unidades e órgãos do Ministério das Relações Exteriores e da
Administração Pública em seu nível.
§ I? A Coordenadoria de Assuntos Diplomáticos tem por finalidade a coordenação das atividades afeta à Secretaria-Geral das Relações
Exteriores e das relações do Itamaraty com Missões Diplomáticas estrangeiras, outros ministérios e demais órgãos da Administração Pública em seu nível.
§ 2? A Coordenadoria de Assuntos Bilaterais tem por finalidade
assegurar, em seu nível, ligação entre unidades administrativas da
Secretaria-Geral das Relações Exteriores e com órgãos da Administração Pública no trato de assuntos de natureza bilateral da área internacional.

§ 3? A Coordenadoria de Assuntos Multilaterais destina-se a assegurar, em seu nível, a ligação entre unidades administrativas da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e com órgão da Administração
Pública no trato de assuntos de natureza multilateral da área internacional.
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§ 4? A Coordenadoria de Atos Internacionais tem por finalidade
coordenar e acompanhar junto ao Secretário-Geral das Relações Exteriores as atividades relativas à celebração e vigência de atos internacionais pelo Brasil, bem como preparar, com base em elementos fornecidos pelos setores competentes, os instrumentos relativos àqueles atos.

Art. 21. A Comissão Geral de Coordenação, presidida pelo
Secretário-Geral das Relações Exteriores, tem por finalidade assegurar
unidade às atividades de Secretaria de Estado das Relações Exteriores
e suas composições e atribuições serão definidas em regimento interno.
Art. 22. As Comissões Setoriais de Coordenação, presididas por
um Subsecretário-Geral, têm por finalidade assegurar a unidade setorial de atividades no âmbito das Subsecretarias-Gerais e suas composições e atribuições serão definidas em regimento interno.
Art. 23. A Comissão Geral de Avaliação, presidida pelo
Secretário-Geral das Relações Exteriores, tem por finalidade auxiliar o
Ministro de Estado na aferição do merecimento dos funcionários da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. As atribuições e funcionamento da Comissão
Geral de Avaliação serão estabelecidas em regulamento próprio, aprovado pelo Ministro de Estado por proposta do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
Art. 24. O Ministério das Relações Exteriores dispõe de Comissão
Assessora de Relações Internacionais, cujos membros são escolhidos
dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira Classe e Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata.
Art. 25. As Missões Diplomáticas permanentes, criadas por Decreto do Executivo, que lhes fixa a natureza e a sede, compreendem
Embaixadas e Delegações junto a Organismos Internacionais.
§ I? O Chefe de Missão Diplomática é a mais alta autoridade brasileira no país junto a cujo Governo exerce funções, cabendo-lhe coordenar todas as atividades das repartições brasileiras no mesmo país,
salvo Delegações Permanentes junto a Organismos Internacionais, Representações Especiais junto a Organismos Multilaterais e órgãos de
caráter puramente militar.
§ 2? Mediante prévia aprovação do Senado Federal, os Chefes de
Missão Diplomática permanente serão nomeados pelo Presidente da
República, com o titulo de Embaixador, dentre os ocupantes dos cargos
de Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata.
§ 3:' Excepcionalmente, poderá ser designado para exercer a função de Embaixador pessoa estranha à Carreira de Diplomata, brasileiro
nato, maior de 35 anos, de reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados ao Brasil.
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Art. 26. As Embaixadas destinam-se a assegurar a manutenção
das relações do Brasil com os Estados onde estão acreditadas,
cabendo-lhes, entre outras, funções de representação, negociação, informação, proteção dos interesses brasileiros, incumbindo-lhes, inclusive,
tratar da promoção comercial, da difusão cultural, do estímulo aos investimentos no Brasil e demais atividades previstas nas leis e regulamentos.
Parágrafo único. As Embaixadas poderão ser encarregadas de
serviço consular, aplicadas, no que couber, as disposiçües referentes às
Repartições Consulares.
Art. 27. As Delegações Permanentes incumbe assegurar a representação dos interesses do Brasil em Organismos Internacionais junto
aos quais estão acreditadas.
Art. 28. As Representações Especiais, como missões diplomáticas, têm por finalidade assegurar a defesa dos interesses brasileiros em
temas que, por sua complexidade ou especialização, requeiram, ainda
que conjunturalmente, infra-estrutura administrativa própria e grau de
representatividade específico.
Art. 29. Os Representantes Especiais são designados dentre os integrantes da Carreira de Diplomata por Decreto do Poder Executivo
que lhes fixa as atribuições e a sede no exterior.
Art. 30 Com o término do mandato do Presidente da República, o
Chefe de Missão Diplomática permanente e o Representante Especial
aguardarão, no exercício de suas funções, sua dispensa ou confirmação
pelo novo Presidente.
Art. 31. As Repartições Consulares têm por finalidade prestar assistência às pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, desempenhar funções notariais e" fiscais, tratar da promoção comercial, estimular investimentos no Brasil de capitais privados, bem como exercer outras funções previstas nas leis e regulamentos.
Art. 32. As Repartições Consulares são:
I ~ Consulados Gerais:
ai de Primeira Classe; e
bl de Segunda Classe;
II
Consulados;
III - Vice-Consulados; e
IV ~ Consulados Honorários.
§ I? As Repartições Consulares serão criadas ou extintas por Decreto do Executivo, que lhes fixará a categoria e a sede.
§ 2? A jurisdição das Repartições Consulares será determinada
mediante portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores, de
acordo com a conveniência do serviço.
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Art. 33. Os Consulados-Gerais e os Consulados relacionam-se diretamente com a Secretaria de Estado, devendo, entretanto, nos assuntos de interesse político, econômico e cultural, dar igualmente conhecimento de suas atividades à Missão junto ao Governo do país em que tenham sua sede, observando o disposto no artigo 25 deste Decreto e seu
parágrafo primeiro.
Parágrafo único. Os Vice-Consulados e os Consulados Honorários
são subordinados a um Consulado-Geral, Consulado ou Serviço Consular.
Art. 34. O Ministério das Relações Exteriores terá unidades específicas, no exterior, para o desempenho de atividades técnicas, administrativas ou culturais.
Parágrafo único. As unidades estabelecidas de conformidade com
este artigo, por Portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores, subordinar-se-ão a Missão Diplomática permanente ou a Repartição Consular.
Art. 35. Recairá sobre funcionários da Carreira de Diplomata,
nos termos do Capitulo II deste Decreto, a escolha dos titulares dos
cargos e funções decorrentes da implantação das estruturas básica e regimental do Ministério das Relações Exteriores, no Brasil, bem como
as nomeações e designações para cargos ou funções no exterior.
Art. 36.0 O Gabinete do Ministro de Estado tem por finalidade
assistí-lo em sua representação política e social e incumbir-se do preparo e do despacho do expediente pessoal do Ministro.
Art. 37. A Divisão de Segurança e Informações tem corno finalidade assessorar o Ministro de Estado, em todos os assuntos pertinentes à Segurança Nacional, no. âmbito do Ministério das Relações Exteriores, na forma definida pelo Decreto n? 75.640, de 22 de abril de 1975.
Art. 38. Cabe aos Coordenadores Executivos atender diretamente
o Ministro de Estado, coordenando, nesse nível, o tratamento de temas
que lhes sejam atribuídos, de interesse do Ministério das Relações Exteriores, junto a outras áreas do Governo Federal, a Missões Diplomáticas estrangeiras, a Organismos Internacionais no Brasil, bem como
junto a unidades administrativas do Itamaraty.
Art. 39. A Coordenadoria Especial de Imprensa destina-se a proporcionar informações de política exterior à imprensa nacional e estrangeira, a assegurar a ligação com órgãos de natureza semelhante de
outras áreas da Administração Pública e a desempenhar atividades correlatas em coordenação com unidades do Ministério das Relações Exteriores, internamente.
Art. 40. A Introdutoria Diplomática tem por finalidade assegurar
as ligações com Missões diplomáticas estrangeiras e a representação
protocolar do Ministro de Estado.
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Art. 41. A Secretaria de Controle Interno, como órgão setorial
dos Sistemas de Controle Financeiro, Contabilidade e Auditoria, tem
por finalidade desempenhar funções estabelecidas nos referidos sistcmas, observando a orientação do órgão central, sem prejuízo de sua SU~
bordinação administrativa.
Art. 42. Serão fixadas em regimento interno aprovado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, nos termos do Decreto n?
68.885, de 6 de janeiro de 1971, a estruturação dos órgãos a que se refe·
re este Decreto, a competência das unidades que os integram e as atribuições de seus dirigentes.

CAPiTULO H
Do Preenchimento de Cargos em Comissão, no Brasil, e da Nomeação
ou Designação para Cargos e Funções, no Exterior, do Ministério das
Relações Exteriores.

Art. 43. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre os
ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata:
I
o Secretário-Geral das Relações Exteriores;
H
o Secretário de Controle Interno; e
IH
os Subsecretários-Gerais.
Art. 44. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre os
ocupantes dos cargos de Ministro de Primeira Classe ou Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
I
os Chefes de Departamento;
H
o Chefe de Gabinete do Ministro de Estado;
UI
os Secretários Especiais;
IV
o Diretor da Divisão de Segurança e Informações;
V
o Chefe do Cerimonial;
VI
o Diretor do Instituto Rio-Branco;
VII
o Consultor-Jurídico;
VHI
os Chefes dos Escritórios Regionais; e
IX
o Diretor do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty.
Parágrafo único. A título excepcional, a escolha do ConsultorJurídico poderá recair em pessoa estranha à Carreira de Diplomata, de
ilibada reputação, alto nível e notável saber jurídico, que tenha relevantes serviços prestados ao Brasil, na área jurídica.

Art. 45. Serão designados dentre os ocupantes dos cargos de Ministro de Segunda Classe ou Conselheiro da Carreira de Diplomata:
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I
os Coordenadores Executivos;
II
o Introdutor Diplomático;
IH
os Coordenadores; e
os Chefes de Divisão.
IV
Art. 46. Serão designados, dentre os funcionários da Carreira de
Diplomata ocupantes de cargo de Ministro de Segunda Classe, Conselheiro ou Primeiro-Secretário, o Chefe da Secretaria e o Coordenador
de Ensino do Instituto Rio-Branco.
Art. 47. Serão designados dentre os ocupantes dos cargos de Conselheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário
da Carreira de Diplomata:
I - Assessores; e
II - Assistentes (diplomáticos).
Art. 48. Os funcionários da Carreira de Diplomata nomeados ou
designados para servir no exterior exercerão os seguintes cargos e funções'
I - os Ministros de Primeira Classe:
a) Chefe de Missão Diplomática permanente, com o título
de Embaixador;
b) Representante Especial; e
c) Côusul-Geral, em Consulado-Geral de Primeira Classe;
II - os Ministros de Segunda Classe:
a) Chefe, nos termos do artigo 49, de Missão Diplomática
permanente, com O titulo de Embaixador;
bl Cônsul-Geral, em Consulado-Geral de Segunda Classe;
c) Ministro-Conselheiro, em Missão Diplomática perrnanente ou Representação Especial;
d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios, do Brasil, ad interim;
el Representante Especial, substituto;
f) Chefe, interino, de Consulado-Geral de Primeira Classe,
com o titulo de Encarregado do Consulado-Geral: e Chefe de
unidade técnica, administrativa ou cultural específica.
III - os Conselheiros:
a) Chefe de Repartição Consular, com o título de Cônsul;
b) Conselheiros de Embaixada, Delegação Permanente, ou
Representação Especial, na qualidade de Chefe de Chancelaria,
expressamente designado, quando não houver MinistroConselheiro, Chefe de Setor, ou Chefe de unidade técnica, administrativa ou cultural específica;
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c) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
d) Representante Especíal, substítuto;
o) Chefe, ínterino, de Consulado-Geral, com o título de Encarregado do Consulado-Geral; e
fi Cônsul-Geral Adjunto em Consulado-Geral.
IV - os Primeiros-Secretários:
ai Chefe de Repartição Consular, com o título de Cônsul;
bl Primeiros-Secretários de Embaixada, Delegação Permanente ou Representação Especial, ou unidade técnica, administrativa ou cultural e, mediante aprovação do Ministro de Estado, na qualidade de Chefe de Setor em qualquer dessas unidades ou em Consulados-Gerais;
c) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim; .
d) Representante Especial, substituto;
e) Chefe, interino, de Repartição Consular com o título de
Encarregado do Consulado ou do Consulado-Geral; e
fi Cônsul-Adjunto.

v -

os Segundos-Secretários:
a) Segundo-Secretário de Missão Diplomática permanente,
Representação Especial ou unidade técnica, administrativa ou
cultural específica e, mediante aprovação do Ministro de Estado, na qualidade de Chefe de Setor em qualquer dessas unidades ou em Consulados-Gerais;
b) Cônsul-Adjunto;
c) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
d) Representante Especial, substituto;
e] Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de
Encarregado do Consulado ou do Consulado-Geral; e
f) Chefe, interino, de unidade administrativa, técnica ou
cultural específica.
VI - os Terceiros-Secretários:
a) Terceiro-Secretário de Missão Diplomática permanente,
Representação Especial ou unidade técnica, administrativa ou
cultural específica;
b) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com
o título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
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c) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de
Encarregado do Consulado ou do Consulado-Geral; e
d) Chefe, interino, de unidade administrativa, técnica ou
cultural específica.

Art. 49. A título excepcional, poderão ser comissionados como
Embaixadores os Ministros de Segunda Classe que contem obrigatoriamente dois anos de classe e possuam o mínimo de vinte anos de carreira.
Art. 50. Os titulares de Consulados-Gerais, Consulados e ViceConsulados e os Ministros-Conselheiros serão designados pelo Presidente da República.
Art. 51. Os Conselheiros, Primeiros, Segundos e Terceiros-Secretários serão designados para servir em Missões Diplomáticas permanentes, Representações Especiais, Repartições Consulares e outras unidades no exterior pelo Ministro de Estado, salvo nos casos previstos
no artigo 50 deste decreto.
Art. 52. A critério do Ministro de Estado das Relações Exteriores, poderá ser atribuído a funcionário não-diplomático, no exercício de
funções consulares, o título de Vice-Cônsul.
Art. 53. Os Cônsules Honorários serão designados pelo Ministro
de Estado dentre pessoas de comprovada idoneidade, de preferência
brasileiras.
Art. 54. Os demais cargos em comissão decorrentes da estrutura
regimental do Ministério das Relações Exteriores, resultante da aplicação deste decreto, terão seu preenchimento definido no regimento interno.
Art. 55. Os funcionários não-diplomáticos do Quadro de Pessoal
do Ministério das Relações Exteriores serão mandados servir no exterior por ato do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
Art. 56. As funções do Quadro de Pessoal ficam mantidas na situação atual até que sejam adaptadas à nova estrutura estabelecida
neste decreto.
Art. 57. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
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DECRETO

N~

89.767, DE 11 DE JUNHO DE 1984
Fixa os preços minimoe básicos para tínanciamento e aquisição de aveia, centeio,
cevada cervejeira e semente de cevada cervejeira, safra 1984/85.

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,
DECRETA:
Art. 1~ São fixados os preços mínimos básicos de aveia, centeio e
cevada cervejeira safra 1984/85, conforme tabela anexa.
Art. 2? Os preços mínimos básicos serão obtidos mediante apl icação da variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, sobre os preço s-base, no período mencionado na tabela anexa.

Art. 3? Os preços mínimos de que trata este decreto deverão ser
integralmente pagos aos produtores, ou às suas cooperativas, 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 da classificação vigente.
Art. 4? O preço mínimo da semente de cevada cervejeira será fixado pela Companhia de Financiamento da Produção. à época do início
da safra, e deverá ser composto do preço mínimo do produto-grão, considerado o melhor tipo, acrescido do adicional de custos de produção de
semente, seleção e limpeza.
Art. 5? As instruções necessárias à execução deste decreto serão
baixadas pela Companhia de Financiamento da Produção.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de junho de 1984;
República.

163~

da Independência e 96? da

JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
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ANEXO ÚNICO
Decreto n:' 89.767. de 11 de junho de 1984
PREÇO· BASE INICIO DE PERIODO DE CORREÇAo
PRODUTOS

AVEIA
- Grupo 2, classe branca. tipo 2, a granel
CENTEIO
- Grupo 3. tipo 2. a
granel
CEVADA CERVEJEIRA
- Classe Cervejeira
tipo 2. a granel

UNIDADE DA FEDERAÇÁO
ICrSlKGl

OPERACÁO

VARIAÇÁO CAMBIAL

170,00

01/11

abr. a nov./84

ES, GO, MS. MG. PRo
RS. RJ. SC. SP e DF

160.00

OI/lO

abro a out./84

ES. GO, MS, MG, PR,
RS, RJ, SC, SP e DF

300,00

0\ /11

abr. a nov./84

ES, GO. MS, MG, PR,
RS, RJ. SC, SP e DF

DECRETO

N~

89.768, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n:' 79.966.
de 14 de julho de 1977. que dispõe sobre a
concessão de Indenização de Transporte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o d isposto no artigo 10 do Decreto-lei n? 1.525, de 28 de fevereiro de 1977,
DECRETA:
Art. 1~ O artigo 3~ do Decreto n? 79.966, de 14 de julho de 1977, é
acrescido do seguinte item:
«Art. 3?
UI - Agente de Diligências do Tribunal Marítimo, do GrupoOutras Atividades de Nível Médio».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

96~

da

35~.::2
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DECRETO N? 89.769, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o crésuplementar no valor de Cr$
1.752.000.000.00, para reforço de dotações'
consignadas no vigente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.752.000.000,00 (um bilhão setecentos e cinqüenta e dois 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, 12 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13·6-84.

DECRETO N? 89.770, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União, o crédito suplementar no valor de Cr$
7.034.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, e ao subanexo Encargos Gerais da
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União - Programa de Mobilização Energética - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.034.000.000,00 (Sete bilhões e trinta e quatro 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 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, 12 de junho de. 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O, de 13-6-84.

DECRETO N? 89.771, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Abre ti Câmara dos Deputados e ti Pre·
sidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.300.000,00, 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 I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberta à Câmara dos Deputados e à Presidência da
República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.300.000,00 (quinhentos milhões e trezentos
mil cruzeiros), pará reforço de dotações orçamentárias indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução deste decreto serão os
provenientes do excesso de arrecadação prevista para o corrente
exercício, de acordo com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 13·6·84.

DECRETO N? 89.772, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
32.250.000,00, 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 contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
32.250.000,00 (trinta e dois milhões e 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 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, 12 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 13-6-84.
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DECRETO

N~
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89.773, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça. em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
800.000.000.00, 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 5~, item VII, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
800.000.000,00 (oitocentos 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 do excesso de arrecadação das receitas geradas pelo
Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 3~ Este decreto entrarf em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1984: 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O~ de 13-6-84.
DECRETO

N~

89.774, DE 12 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
24.767.327.000,00, para 'retorço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 1~, item I, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
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24.767.327.000,00 (vinte e quatro bilhões, setecentos e sessenta e sete
milhões e trezentos e vinte e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo 1~, item I, da Lei n~ 7.188, de 16 de
maio de 1984.

Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
163~

Brasília, 12 de junho de 1984;
República.

da Independência e

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

DECRETO

D.a. de 13·6-84.

N~

89.775, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Altera a vigência do Decreto n? 89.733,
de 4 de junho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os efeitos do Decreto n~ 89.733, de 4 de junho de 1984,
passam a vigorar a partir do dia 6 de junho de 1984.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

96~

da
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DECRETO N? 89.776, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Outorga à Empresa Elétrica Bragantina S.A. concessão para o aproveitamento
da energia hidráulica de um trecho do rio
Jegueri, onde se acha instalada a usina Hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta, no Município
de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e 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? 701.261/83,
DECRETA:
Art. I? E outorgada à Empresa Elétrica Bragantina S .A. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio
J aguari, onde se acha instalada a usina hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta,
no Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
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, a contar da data de sua publicação.
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.
Brasilia, 13 de junho de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.777, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Outorga concessão à Fundação de Desenvolvimento de Picuí - FUNDEPI, para
explorar serviços de radiodifusão sonora.
em onda média, na cidade de Pícui, Estado
da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52n95, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto ri?' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 10.425/83 (Edital n? 52/83),
DECRETA:

Art. I? Fica outorgada concessão à Fundação de Desenvolvimento de Picuí - FUNDEPI, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Picuí, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d ispoaições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.778, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio . Clube de Pernambuco
S.A. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, combinado com o artigo 8?, item XV,
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letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 6? do Decreto n? 86.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 11.654/82,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1983, a
concessão da Rádio Clube de Pernambuco S.A., outorgada através do
Decreto n? 402, de 31 de outubro de 1935, para explorar, na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposícoes em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.779, DE 13 DE" JUNHO DE 1984
Revoga a concessão outorgada à Rádio
Clube de Pernambuco S.A., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl, combinado com o artigoBr , item XV,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 11.655/82,
DECRETA:
Art. I? Fica revogada a concessão outorgada à Rádio Clube de
Pernambuco S .A., através da Portaria MVOP n? 433, de 11 de agosto
de 1937, para executar, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
serviço de radiodifusão sonora em onda curta.
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Parágrafo único. O Departamento Nacional de Telecomunicações
adotará providências no sentido de interromper, imediatamente, os serviços objeto da concessão revogada.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independêncía e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.780, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à S.A. Rádio Guarani, para explorar serviço de reâioâítueec sonora em
onda curta. na cidade de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais.

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? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 50.693/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983,
a concessão da S.A. Rádio Guarani, outorgada através do Decreto n"
44.315, de 18 de agosto de 1958, para explorar, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda curta.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUE.IREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.781. DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Senado Federal e Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar no
valor de Cr$ 163.000.000,00, 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal e Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar no valor de Cr$ 163.000.000,00 (cento e
sessenta 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 ind icada 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e
República.

96~'

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 14·6·84.

DECRETO N? 89.782, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério ctn F(i:/.('nâll () cn;di·
suplementar,
no
\'IIJm"
cl('
Cr$
21.300.000.000,00. para r('{orro d(' d()t"~'Ôl':>
consignadas no víuente Or("IIllt'lItO.
to

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983. combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Crs 21.300.000.000,00
(vinte e um bilhões e trezentos 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 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfím Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 14-6·84.

DECRETO N? 89.783, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
suba nexo Encargos Gerete da União o crédito suplementar no valor de Cr$
2.599.164.000.00, 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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combi·
nado com o artigo 1?, item Il, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, e ao subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.599.164.000,00 (dois bilhões,
quinhentos e noventa e nove milhões, cento e sessenta 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 da dotação orçamentária ind icada 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 14-6-84.

DECRETO N? 89.784, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Retifica a autorização para o funcionamento do Curso de Professores da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, de que trata
o Decreto n:' 77.504, de 27 de abril de 1976.

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 de Educação de São Paulo, n? 178/83, conforme consta do Processo n? 0667/74-CEE/SP e 23000.004476/84-8 do Ministério da Educação e
Cultura.
DECRETA:
Art. I? É retificada a autorização para o funcionamento do Curso
de Professores da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, de que trata
o Decreto n? 77.504, de 27 de abril de 1976, cujo artigo 1? passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de graduação de Professores da Parte de Formação Especial do
Currículo do Ensino de 2? grau, com habilitações na área econômica secundária, nas. modalidades de Eletrotécnica, Edificações
e Estradas e Mecânica, da Faculdade de Tecnologia, de 'São
Paulo, mantida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica
«Paula Souza», 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de' Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.785, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Institui a Comissão N acionaI do Ano
Internacional da Juventude.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída, no Minístério da Educação e Cultura, a
Comissão Nacional do Ano Internacional da Juventude, para planejar e
coordenar, em nível nacional, os programas e atividades relativos ao
«Ano Internacional da Juventude», a ser celebrado em 1985, de acordo
com a Resolução n:' 34/151, de 17 de dezembro de 1979, da Assembléia
Geral das Nações Unídas.
Art. 2? A Comissão, de que trata o artigo anterior, compor-se-á
dos seguintes membros:

I
2 (dois) representantes do Ministério da Educação e
Cultura;
U
1 (um) representante do Ministério do Interior;
UI
1 (um) representante do Ministério do Trabalho;
IV
1 (um) representante do Ministério da Previdência e
Assistência Social;
V - 1 (um) representante do Ministério da Agricultura;
VI - 1 (um) representante do Ministério das Relações
Exteriores;
VU - 1 (um) representante do Ministério da Justiça;
VIU - 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República;
IX - 2 (dois] representantes de entidades não-governamentais que desenvolvam atividades em benefício da juventude;
X - 2 (dois) representantes de organizações de jovens.
§ I? Os membros da Comissão serão designados pelo Ministro da
Educação e Cultura, por indicação dos dirigentes dos respectivos órgãos ou entidades.

§ 2? A Presidência da Comissão será exercida por um dos representantes do Ministério da Educação e Cultura.

Art. 3?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.786, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Nutrição da Faculdade de Nutrição Dom
Domênico

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:' 331/84, conforme consta do Processo n?
1.917/80-CFE, e 23001000503/84-7 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Nutrição, a
ser ministrado pela Faculdade de Nutrição Dom Domênico, mantida pela Sociedade Amparo aos Praianos do Guarujá, com sede na cidade de
Guarujá, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 89.787, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Agricultura,
do Interior e a Encargos Gerais da União,
em favor de diversas Unidades. o crédito suplementar no valor de Cr$
4.444.000.000.00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Agricultura, do Interior e
a Encargos Gerais da União, em favor de diversas Unidades, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 4.444.000.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e quarenta e quatro 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. e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrár-io.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 14-6-84.

DECRETO N? 89.788, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 20.000.000.000,00, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e da autorização
contida no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no montante de Cr$
20.000,000.000,00 (vinte 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 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 14-6-84.
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DECRETO N? 89.789, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias
o crédito suplementar no valor de Cr$·
6.004.607.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
6.004.607.000,00 (seis bilhões, quatro milhões e seiscentos 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 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O, de 14-6-84.

DECRETO N? 89.790, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Relações Exteriores o crédito suplementar, no valor de
Cr$ 87.000,000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar, no valor de Cr$ 87.000.000,00 (oitenta e sete 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.
Brasilia, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 14-6·84.

DECRETO N? 89.791, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre à Justiça Militar o crédito suplementar no valor de Cr$ 498.700.000,00. 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Militar o crédito suplementar no valor de Cr$ 498.700.000,00 (quatrocentos e noventa e oito 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 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, 13 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 14-6·84.

DECRETO N? 89.792, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social, da Saúde e do Trabalho.
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de c-s
7.678.000.000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPiJBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social, Saúde e do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.678.000.000,00 (sete bilhões, seiscentos e setenta 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 H 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, 13 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O, de 14-6-84.
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DECRETO N? 89.793, DE 13DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Previdência
e Assistência Social, da Saúde e do Trebelho, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
69.097.372.000,00, 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 I?, item I, da Lei n" 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social, da Saúde e do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 69.097.372.000,00 (sessenta e nove bilhões, noventa e sete milhões, trezentos 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 serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de
16 de maio de 1984.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 14-6-84.

DECRETO N? 89.794, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito suplementar no valor de Cr$
138.240.600.000.00. para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constítucão, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Crê 138.240.600.000,00 (cento
e trinta e oito bilhões, duzentos e quarenta milhões e seiscentos mil .
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 14-6-84.

DECRETO N? 89.795, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Senado Federal, Justiça do
Trabalho e Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, o crédito suplementar no
montante de Cr$ 242.400.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal, Justiça do Trabalho e
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
242.400.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e quatrocentos 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 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, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 14-6-84.

DECRETO N? 89.796, DE 13 DE JUNHO DE 1984
Altera o dispositivo do Regulamento
para o Corpo do Pessoal Graduado da
Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O n? 2 do parágrafo único do artigo 61 do Regulamento
para o Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n:' 89.394, de 21 de fevereiro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 61.
.
.
Parágrafo único. .
.
2. na data que se segue ao preenchimento das condições
referidas neste Regulamento .»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délío Jardim de Mattos
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DECRETO N? 89.797, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Dispensa a licitação para alienação das
terras devolutas da União que menciona 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 os artigos 126, § 2?, alínea b, 143 e 195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. I? Fica o MinistrO: Extraordinário para Assuntos Fundiários, por intermédio do Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, autorizado a dispensar o processo de licitação na
alienação dos lotes abaixo relacionados:
I - Lote denominado «Fazenda Santo Onofre», com a
área de 1.038,7554 ha (um mil, trinta e oito hectares, setenta e
cinco ares e cinqüenta e quatro cerrtiares], situado no Município
de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, ocupado por Antonio Costa Paes, C.I. RG. n? 216.361·SSP/MT, conforme processo INCRA/PF Corumbá/n? 0595/74;

II - Lote n:' 93 da Gleba Macacoari «B», com área de
384,0526 ha (trezentos e oitenta e quatro hectares, cinco ares e
vinte e seis centiares), situado no município de Macapá, Território Federal do Amapá, ocupado por Benedito Sotero Picanço,
C.I. RG. n? 362·AP-DSG/AP, conforme consta do processo INCRA/PF Amapá/n? 497177 e apenso;
lU - Lote n? 34 do Loteamento Marianópolís, Gleba 09,
com a área de 293,3982 ha (duzentos e noventa e três hectares,
trinta e nove ares e oitenta e dois centiaresl, situado no Município de Araguacema, Estado de Goiás, ocupado por José Pinto Feitosa, C.I. RG. n? 1.053.517·SSP/GO, conforme consta do
processo INCRA/PF Gurup i/N? i .398/80;
IV - Lote n? 110 do Loteamento Marianópolis, 3~ Etapa,
da Gleba 7, com a área de 148,4026 ha (cento e quarenta e oito
hectares, quarenta ares e vinte e seis centiares), situado no Município de Miracema do Norte, Estado de Goiás, ocupado por
Manoel Pereira Pinto, C.I. RG. n? 1.357.747-SSP/GO, conforme
consta do processo INCRA/PF Gurupi/N? 0520/81;
V - Lote n? 03 do Loteamento Santo Antônio, com a área
de 113,8639 ha (cento e treze hectares, oitenta e seis ares, trinta
e nove centiares), situado no Município de Pigueírópolis, Esta-
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do de Goiás, ocupado por Raimundo Lopes Sobrinho, C,I. RG.
n:' 1,429.515-SSP/GO, conforme consta do processo INCRA/PF
Gurupi/N? 0515183.
Art. 2? A alienação de que trata o artigo anterior será feita mediante a expedição de titulo definitivo de dominio, 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.
Brasilia, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.798, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de transmissão da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL, no Estado do Rio Grande do
Sul.

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 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:' 703.103/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 24,OOm (vinte e quatro metros) de largura, tendo como eixo o trecho
de Linha de transmissão, em 132kV, a ser estabelecido entre a subestaçãoconversora de Uruguaiana e a ponte internacional de Uruguaiana,
no Munícípio de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, cuja Planta de Situação n? LOOO-500-001 foi 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? 703.103/83.
Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- ELETROSUL, a promover a constituição de servidão administrativa
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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.
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 fim indicado, a qual compreende
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 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
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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.799, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão' àdministrativa,
faixa de terra destinada â passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A - CEMIG, no Estado
de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista disposto
no artigo 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 n? 27100.000233/84-77,

°

°
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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
de 23,00m (vinte e três metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmis são, em 138kV, a ser estabelecida entre as subestações de Embarcação e Patos de Minas, nos Municípios de Araguari e Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, cujos Projeto e Planta de Situação n?
30.442-JCP-002 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no Processo n? 27100.000233/84-77.
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.
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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.800, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de âeeeoroiníeçeo, área de terra necessária
à implantação da estação transformadora
de âistritniiçeo Brás Cubas, da ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S.A.,
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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo n? 27100.000483/84-34,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
6.000,63m 2 (seis mil metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados), necessária à implantação da estação transformadora de distribuição Brás Cubas, no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? 431.062, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.000483/84-34 e assim descrita:
- tem início no ponto A localizado na interseção da lateral
norte da faixa da linha transmissora Mogi-Vila Olivia com o alinhamento leste da Av. Conceição, distante 14,88 metros da torre
82, medidos pela lateral acima; segue em direção noroeste, com
o rumo NW 19°31 '00", pelo alinhamento da avenida acima, na
distãncia de 70,00 metros, até o ponto B; deflete à direita e segue na direção nordeste, com o rumo NE 70 l l 3 8 ' 5 2 " , na distância
d'e 51,08 metros, até o ponto C; deflete à esquerda e segue na direção noroeste, com o rumo NW 20'05'14", na distância de 20,00
metros, até o ponto D; deflete à direita e segue em direção nordeste, com o rumo NE 70'29'00", na distância de 49,46 metros,
até o ponto E; deflete díreíta e segue na direção sudeste, com
o rumo SE 19'31 '00", pelo alinhamento oeste da Av. Saraiva,
na distância de 70,00 metros, até o ponto F; deflete à direita e
segue na direção sudoeste, com o rumo SW 70'33'00", pela lateral norte da faixa da LT acima, na distância de 100,35 metros.
até o ponto A, início desta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a ELETROPAULO - Eletricidade de São
Paulo S.A., a promover a desapropriação da referida área de terra na
forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
à
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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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

.roxo

FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.801, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da eeteçeo transformadora
de distribuição SIMUS da ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S.A., no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo n? 27100.000462/84-64,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
5.242,64m 2 (cinco mil, duzentos e quarenta e dois metros quadrados e
sessenta e quatro decímetros quadrados), necessária à implantação da
estação transformadora de distribuição SIMUS, no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n? 15.003, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.000462/84-64 e assim descrita:
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- tem início no ponto E, localizado no alinhamento norte da
rua Guida Maris, distante 9,43 metros do ponto de interseção
dos prolongamentos do alinhamento acima com o alinhamento
oeste da avenida Salvador Millego; segue com o rumo NW
59°09'47", pelo alinhamento norte da rua Guida Maris, na distância de 44,13 metros, até o ponto F; deflete à direita e segue
em curva acentuada à direita, concordância dos alinhamentos
norte da rua Guida Maris e leste da rua Serafina Millego Latorre, com desenvolvimento de 7,49 metros, até o ponto G; daí segue com o rumo NE 30°32'25", pelo alinhamento oeste da rua
Serafina Millego Latorre, na distância de 76,12 metros, até o
ponto H; deflete à direita e segue em curva acentuada à direita,
concordância do alinhamento leste da rua Serafina Millego Latorre e alinhamento sul da avenida Santa Cruz, com desenvolvimento de 14,34 metros, até o ponto A; segue com o rumo SE
59°16,55", pelo alinhamento sul da Av. Santa Cruz, na distância
de 46,00 metros, até o ponto B; deflete à direita e segue em curva acentuada à direita, concordância dos alinhamentos sul da
avenida Santa Cruz e oeste da avenida Salvador Millego, com
desenvolvimento de 7,49 metros, até o ponto C; segue com o rumo SW 30°15'33", pelo alinhamento oeste da avenida Salvador
Millego, na distância de 74,76 metros, até o ponto D; deflete à
direita e segue em curva acentuada à direita, concordância dos
alinhamentos oeste da Avenida Salvador Millego e norte da rua
Guida Maris, com desenvolvimento de 14,37 metros até o ponto
E, início desta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a ELETROPAULO ~ Eletricidade de São
Paulo 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 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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.802, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem do trecho de linha de transmissão da Centrais
Elétricas do Sul
do
Brasil S.A.
ELETROSUL, no Estado do Paraná.

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 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? 704.751183,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 65,OOm (sessenta e cinco metros)de largura, tendo como eixo o trecho
de linha de transmissão, em 500kV, a ser estabelecido entre os marcos
MA-O e MA-55, da linha de transmissão Ilha Grande-Cascavel, respectivamente, nos Municípios de Guaíra e Cascavel, Estado do Paraná,
cujos projeto e planta de situação n? L046-500-004 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? 704.751183.
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.
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 do mencionado trecho de 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 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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.803, DE 14 DE JUNHO DE 1984
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.

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 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? 703.286/83,

D E C R E T A:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 20,50m {vinte metros e cinqüenta centimetrosl a 30m (trinta
metros) de largura, destinada à passagem da linha de transmissão, em
138kV, a ser estabelecida entre a subestação de Blumenau e a Torre n?
64 da linha de transmissão Blumenau-Ilhota-Garcia, nos Municípios de
Blumenau e Gaspar, Estado de Santa Catarina, cujos projeto e planta
de situação n? L025-500-008 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? 703.286/83.
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
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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.804, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à operação da usina hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta, da Empresa Elétrica Bragantina
S.A., 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n? 701.261183,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
48.400,00m' (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados] necessária à operação da usina hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta, no Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.

Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situação n~ 13.323, 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?
701.261183 e assim descrita:
- tem início na divisa da Fazenda Cachoeirinha, localizada
à margem direita do Rio Jaguari, junto à propriedade de Euvaldo de Oliveira Mello ou sucessores dos herdeiros de Joaquim
Antonio Silveira; daí, segue por uma cerca de arame, divisa
com a mencionada propriedade, mede 59,OOm com o rumo NW
28°30'; dai, deflete à direita, segue com o rumo NE 33°35' e com
a distância de 471,00m atinge a divisa da gleba adquirida pelo
Sr. Nicola Cortez; dai, deflete à direita e mede 43,00m com o rumo SE 65 °50' até cruzar a estrada de acesso à usina de propriedade da Cia. Textil Santa Basilissa; daí, acompanha a estrada
na direção NE, mede 40,00m onde encontra o canto da divisa de
uma gleba remanescente; daí, deixa a estrada e confronta com a
referida gleba remanescente; mede 51,DDm com o rumo SE 38°15'
até alcançar a margem direita do Rio Jaguari; daí, rnargeia o referido rio, percorre a distância de 195,60m até atingir a saída
d 'água do canal condutor da água para a usina; daí, mede
15,50m pelo canal e margeía o rio numa extensão de 207,50m,
onde alcança a ponte de escoamento das águas servidas pela
usina; daí, prossegue pela margem direita do Rio .Iaguari, medíndo 230,00m onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a Empresa Elétrica Bragantina 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.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

89.805, DE 14 DE JUNHO DE 1984
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 artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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? 703.680/83,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 24,00m (vinte e quatro metros) de largura, tendo como eixo a linha
de transmissão, em 69kV, a ser estabelecida entre a subestação de Jacuacanga e a subestação da Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil
S.A., no Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, cujos
projeto e planta de situação ri? DEN -01.03.83-0448 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, no
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 703.680/83.
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 concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem co-
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mo 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 contruções 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 estahelecido 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, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.806, DE 14 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a criação de empregos de
Professor de Ensino de 1': e 2? Graus, da
Carreira de Magistério, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Alagoas e dá outras providêncías.

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? do Decreto n? 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, e o que consta do
Processo n? 00600-006217/84-73,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados na forma do anexo deste decreto, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Alagoas, 75 (setenta e cincal empregos de Professor de Ensino de I? e 2? Graus, da Carreira de
Magistério, a serem preenchidos na forma regulamentar, observada a
legislação especifica.
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Parágrafo único. O provimento de tais empregos fica condicionado à supressão de idêntico número de empregos de professores temporários existentes na unidade de ensino a que se refere este artigo.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Técnica Federal
de Alagoas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ANEXO
MEC -

ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS

TABELA PERMANENTE

LOTAÇÃO
Portaria MEC n? 231 de 8·6·83
D.O. de 9·6·83

CARREIRA: MAGISTÉRIO DE I? E 2? GRAUS

SITUACÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA
N~

N?de
empregos

Código

Denominação

Tabela
Permanente

de

empregos
incluídos

Classes

Referências

na T.P.

-

PROFESSOR DE ENSINO
DE I? e 2~ GRAUS
Professor 't'Itular
Classe "E"
Classe "D"

57
02

única
3
2
1
3
2
1
4

Classe "C"

-

82

3
2
1

N? defixos
previstos
na lotação

-

247
-

'75
216

-

Classe "B"

4

3
2
1
Classe "A"

4

3
2
1

---

-

--

247

216

"' Empregos criados por este decreto

N~ de
cargos
incluídos
no Q.P.

-

31

-

--31

N? de vagos
N~ de
previstos
excedentes

nalotação

alotação

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

-

---
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DECRETO N? 89.807. DE 19 DE JUNHO DE 1984
Altera o Decreto n? 89.511, de 4 de abril
de 1984, 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 lO de dezembro de 1970, no
Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976, no Decreto n? 83.844 de 14 de
agosto de 1979, e o que consta do Processo n? 00600-007280/84-45,
DE C RETA:
Art. I? Fica alterado o Anexo I-A Decreto n? 89.511, de 4 de abril
de 1984, que trata da composição da Categoria de Assessoramento Superior da Tabela Permanente da Escola Superior de Guerra, na forma
do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos

ANEXO I-A
N~

de Funções

5

Denominação

Comando
Assessor

Código

LT DAS.102.1

Síntese das atríbuícões específicas

Assessorar o Comandante da Escola Superior de Guerra

em:
-

-

estudos e pesquisas sobre assuntos de interesse da
Segurança (' Desenvolvimento Nacional:
atividades de administração de pessoal, serviços gerais e orçamento:
estudos para o desenvolvimento de assuntos ligados
ao planejamento da politica nacional;
atualizacão dos conhecimentos do, diplomados da
ESG.
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DECRETO N? 89.808, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Aprova as Tabelas de Etapas, dos
Complementos da Ração Comum e do
Quantitativo das Rações Operacionais das
Forças Armadas para o Segundo Semestré
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados os valores das Tabelas de Etapas, dos
Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armadas, anexas, organizadas de conformidade com
o que preceitua o artigo n? 90, da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972
(Lei de Remuneração dos Militares).
Art. 2? N a utilização 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? de julho a 31 de dezembro de 1984.
Brasilia, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
As tabelas estão publicadas no D.O. de 20-6·84.

DECRETO N? 89.809, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a fixaçà.o de área prioritária. para fins de reforma agrária, no Município de Nortelândia, no Estado de Mato

Grosso.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
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DECRETA:

Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Nortelândia, 'no Estado de Mato Grosso,
com o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, situado à margem esquerda da Rodovia BR-020, sentido Cuiabá-Porto Velho, junto à linha
telegráfica e na divisa das terras de Deusdoth de Matos, segue com o
rumo de 38'30' SW e distância de I.820m, confrontando com as terras
de Deusdeth de Matos, até o ponto 2; dai, segue com o rumo de 62'00'
NW e distância de I.OOOm, confrontando com as terras de Deusdeth de
Matos, até o ponto 3, situado na cabeceira do Ribeirão Santana do Brejo; daí, segue com o rumo de 61 '30' SW e distância de 7.600m, até o
ponto 4, situado à margem esquerda do Ribeirão Santana do Brejo e na
divisa das terras de Ciríaco do Espírito Santo; daí, segue com o rumo
de 01°30' SW e distância de 4.170m; confrontando com as terras de
Ciríaco do Espírito Santo, até o ponto 5, na divisa das terras de Frederico Cuiabano Kunze; daí, segue com o rumo de 52°30' NE e distância
de 12.200m, confrontando com as terras de Frederico Cuiabano Kunz e,
até o ponto 6, situado na margem esquerda da Rodovia BR-029, sentido
Cuiabá-Porto Velho; daí, segue com o rumo de 31 °00' NW e distância
de I.625m, pela margem esquerda da Rodovia BR-029, sentido CuiabáPorto Velho, até o ponto I, inicial da descrição deste perímetro (Fonte
de referência: Titulo Definitivo expedido pelo Governo do Estado de
Mato Grosso, em nome de Waldemar Martins).
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, com sede em Cuiabá, no Estado
de Mato Grosso.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o artigo I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4~ Os trabalhos do Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA objetivarão, preferencialmente: ai reformulação da estrutura fundiária da região; bl criação de até 60 (sessenta) unidades familiares.

Art. 5? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

96~

da
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DECRETO N? 89.810. DE 19 DE JUNHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação. o imóvel rural denominado
«Glebe Cabeça de Boi», situado no Município de Nortelândia, no Estado de Mato
Grosso, e compreendido na área prioritária,
para fins

de reforma agrária, fixada pelo

Decreto n? 89.809, de 19 de junho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161 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,
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 «Gleba Cabeça de Boi», com a área de 2.876,3658 ha (dois mil, oitocentos e
setenta e seis hectares, trinta e seis ares e cinqüenta e oito centiares),
situado no Município de Nortelândia, no Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, situado à margem esquerda da
Rodovia BR-029, sentido Cuiabá-Porto Velho, junto à linha Telegráfica
e na divisa das terras de Deusdeth de Matos, segue com o rumo de
38'30' SW e distância de 1.820m, confrontando com as terras de Deusdeth de Matos, até o ponto 2; dai, segue com rumo de 62'00' NW e distância de 1.000m, confrontando com as terras de Deusdeth de Matos,
até o ponto 3, situado na cabeceira do Ribeirão Santana do Brejo; dai,
segue COm o rumo de 61 '30' SW e distância, de 7,600m até o ponto 4, situado à margem esquerda do Ribeirão Santana do Brejo e na divisa das
terras de Ciríaco do Espírito Santo; daí, segue com o rumo de 01 030'
SW e distância de 4.170m, confrontando com as terras de Çiriaco do
Espírito Santo, até o ponto 5, na divisa das terras de Frederico Cuiabano Kunze; daí, segue com o rumo de 52'30' NE e distância de 12,200m,
confrontando com as terras de Frederico Cuiabano Kunze, até o ponto
6, situado na margem esquerda da Rodovia BR-029, sentido CuiabáPorto Velho; dai, segue com o rumo de 31 '00' NW e distância de
1.625m, pela margem esquerda da Rodovia BR-029, sentido CuiabáPorto Velho, até o ponto 1, inicial da descrição deste perímetro (Fonte
de referência: Título Definitivo expedido pelo Governo do Estado de
Mato Grosso, em nome de Waldemar Martins).
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto: al os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
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Art. 3? O Instituto N acional 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? 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, no parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e no Decreto-lei n? 1.164, de I?
de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 89.811, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária. para fins de reforma agrária. no Mu·
nicípío de Alto Paraguai. no Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item 111, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária. a
área situada no Municipio de Alto Paraguai, no Estado de Mato Grosso, com o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas 56'59'08" WGr e 15'00'49" S, situado a 100m do encontro do
Ribeirão Pari com o Rio Paraguai, margem direita do primeiro e esquerda do segundo, segue o Rio Paraguai acima. margem esquerda.
com o rumo de 39'35' NE e distância de 9.700m, até o ponto 2. situado
a 925m da margem esquerda do Rio Paraguai; dai. segue com o rumo de
26'00' NE e distância de 5.100m, até o ponto 3, situado a 270m da margem esquerda do Rio Paraguai; dai, segue com o rumo de 33"00' N E e
distância de 4.150m, até o ponto 4, situado a 40m da margem esquerda
do Rio Paraguai; dai, segue com o rumo de 79"11' NE' e distância de
1.134m, até o ponto 5, situado à margem esquerda do Rio Paraguai; dai.
segue com o rumo de 66'30' SE e distância de 7.500m, até o ponto 6, situado na fralda da Serra do Tira Sentido, confrontando nesse alinha-
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menta com terras da herança dos Addor; daí, segue com o rumo de
20"00' SW e distância de 2.200m, até o ponto 7, também situado na fralda da Serra do Tira Sentido, confrontando nesse alinhamento com o
Lote Carbonato; dai, segue com o rumo de 54°05' SE e distância de
2.950m, até o ponto 8, situado a 1.000m da margem direita do Ribeirão
Pari, atravessando a Serra do Tira Sentido, e confrontando nesse alinhamento com o Lote Carbonato; daí, segue Ribeirão Pari abaixo, pela
margem direita, com o rumo de 39°00' SW e distância de 6.050m, até o
ponto 9; daí, segue com o rumo de 44°00' SW e dístâncía de 7.250m, até
o ponto 10, situado a 30m da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 69°00' NW e distância de 3.200m, até o ponto 11, situado a 490m da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 88"00' SW e distância de 2.450m, até o ponto 12, situado a 250m
da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 53°00'
SWe distância de 2.500m, até o ponto 13, situado a 140m da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 50°00' NW e distância
de 1.650m, até o ponto 14, situado a 750m, da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 83°35' NW e distância de 2.800m,
até o ponto 1, início da descrição deste perímetro (Fontes de referência:
Titulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso e Cartas da DSG, SD
21-Z-C-I, ano 1975, e do IBGE, SD 21-Z-A-IV, ano 1976, escala
1;100.000) .
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrárra - INCRA, com sede em Cuiabá, no Estado
do Mato Grosso.
Art. 3~ Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o artigo 1 ~, podendo ser prorrogado.

Art. 4? Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, objetivarão, preferencialmente:
reformulação da estrutura fundiária da região;
bl criação de 180 (cento e oitenta) unidades familiares; e
c) organização de uma cooperativa.

a)

Art. 5~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
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DECRETO N? 89.812, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
"Gleba Censo Verde», situado no Municipio de Alto Paraguai, no Estado de Mato Grosso, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.811, de 19 de junho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem os artigos in, item lII, e 161, 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,
DECRETA:
Art. I? 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 «Gleba
Capão Verde», com a área de 19.763 ha (dezenove mil, setecentos e sessenta e três hectares}, situado no Município de Alto Paraguai, no Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas
56'59'08" WGr e 15'00'49" S, situado a 100m do encontro do Ribeirão
Pari com o Rio Paraguai, margem direita do primeiro e esquerda do segundo, segue o Rio Paraguai acima, margem esquerda, com o rumo de
39'35' NE e distância de 9.700m, até o ponto 2, situado a 925m da margem esquerda do Rio Paraguai; daí, segue com o rumo de 26°00' NE e
distância de 5.100m, até o ponto q, situado a 270m da margem esquerda
do Rio Paraguai; daí, segue com o rumo de 33'00' NE e distância de
4.150m, até o ponto 4, situado a 40m da margem esquerda do Rio Paraguai; daí, segue com o rumo de 79°11' NE e distância de 1.134m, até o
ponto 5, situado à margem esquerda do Rio Paraguai; daí, segue com o
rumo de 66'30" SE e distância de 7.500m, até o ponto 6, situado na fralda da Serra do Tira Sentido, confrontando nesse alinhamento com terras da herança dos Addor; dai, segue com o rumo de 20'00' S W e distância de 2.200m, até o ponto 7, também situado na fralda da Serra do
Tira Sentido, confrontando nesse alinhamento com o Lote Carbonato;
daí, segue com o rumo de 54'05' SE e distância de 2.950m, até o ponto
8, situado a 1.000m da margem direita do Ribeirão Pari, atravessando a
Serra do Tira Sentido, e confrontando nesse alinhamento com o Lote
Carbonato; daí, segue Ribeirão Pari abaixo, pela margem direita, com o
rumo de 39'00' SW e distância de 6.050m, até o ponto 9; daí, segue com
o rumo de 44'00' SW e distância de 7.250m, até o ponto lO, situado a
30m da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de
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69'00' NW e distância de 3.200m, até o ponto 11, situado a 490m da
margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 88°00' SW e
distância de 2.450m, até o ponto 12, situado a 250m da margem direita
do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 53°00' SW e distância de
2.500m, até o ponto 13, situado a 140m da margem direita do Ribeirão
Pari; daí, segue com o rumo de 50'00' NW e distância de 1.650m, até o
ponto 14, situado a 750m da margem direita do Ribeirão Pari; daí, segue com o rumo de 83'35' NW e distância de 2.800m, até o ponto 1,
início da descrição deste perímetro (Fontes de referência: Títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso e Cartas da DGS, SD 21-Z-C-l, ano
1975, e do IBGE, SD 21-Z-A-IV, ano 1976, escala 1:100.000).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai 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, do parágrafo único do art. 13 do
Decreto-lei n? 554, de 25 de abril de 1969, e no Decreto-lei n? 1.164, de I?
de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini

DECRETO N? 89.813, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Dispôe sobre a fixação de área príorítéria, para fins de reforma agrária, no Mu·
nicipío de Coronel Vivida, 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
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
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DECRETA:
Art. 1? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Coronel Vivida, no Estado do Paraná,
com o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas longitude 52'32'49 WGr e latitude 25'56'11" S, segue por uma l inha seca, no sentido horário, confrontando com o imóvel Colônia Chopim, com azimute de 85°35' e distância de 2.034m, até o ponto 2, de
coordenadas geográficas longitude 52'31 '37" WGr e latitude 25'56'06"
S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com o imóvel Colônia
Chopím e lote 8, do Núcleo Retiro do Pinhal, com azimute de 176'20' e
distância de 1.200m, até o ponto 3, de coordenadas geográficas longitude 52'31 '33" WGr e latitude 25'56'45" S; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com os lotes 4 e 2, do Núcleo Retiro do Pinhal, com az imute de 265'35' e distância de 2.000m, até o ponto 4, de coordenadas
geográficas longitude 52'32'45" WGr e latitude 25'56'50 S; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com o lote 1, no Núcleo Retiro do Pinhal, com azimute de 354'40' e distância de 1.200m, até o ponto 1, início
da descrição deste perímetro (Fontes de referência: carta preliminar do
Serviço Geográfico do Ministério do Exército, folha SH·22·H·III Chopínzínho, edíção 1958, escala 1:100.000, e planta do imóvel Núcleo
Retiro do Pinhal, elaborada pelo Departamento de Terras do Estado do
Paraná, escala 1:10.000).
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisdição do Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Curitiba Estado do
Paraná.
Art. 3? Será de três 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, objetivarâo, preferencialmente:
a) reformulação da estrutura fundiária da região; e
b)

criação de 12 (doze) unidades familiares.

Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

398

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 89.814, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, imóvel rural constituído de
parte da «Gleba Retiro do Pinhal», situado
no Município de Coronel Vivida, no Estado
do Paraná, compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.813, de 19 de junho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
conferem os artigos 81, item 111, e 161, 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,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letra a, b, e d, e 20, itens I e V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, imóvel rural, com a área de 242 ha
(duzentos e quarenta e dois hectares), constituido de parte da «Gleba
Retiro do Pinhal» e situado no Município de Coronel Vivida, no Estado
do Paraná.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas longitude 52'32'49" WGr e latitude 25'56'11" S, segue por uma linha seca,
no sentido horário, confrontando com o imóvel Colônia Chopim, com
azimute de 85'35' e distância de 2.034m, até o ponto 2, de coordenadas
geográficas longitude 52.31 '37" WGr e latitude 25'56'06" S; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com o imóvel Colônia Chop im e lote
8, do Núcleo Retiro do Pinhal, com azimute de 176'20' e distância de
1.200m, até o ponto 3, de coordenadas geográficas longitude 52°31 '33"
WGr e latitude 25'56'45" S; dai, segue por uma linha seca, confrontando com os lotes 4 e 2, no Núcleo Retiro do Pinhal, com azimute de
265 '35' e distância de 2.000m, até o ponto 4, de coordenadas geográficas
longitude 52'32'45" WGr e latitude 25'56'50" S; dai, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 1, do Núcleo Retiro do Pinhal, com
azimute de 354°40' e distância de 1.200m, até o ponto 1, início da descr-ição deste perímetro (Fontes de referência: carta preliminar do Serviço
Geográfíco do Ministério do Exército, folha SH-22-H-I1I-Chopinzinho,
edição 1958, escala: 1:100.000, e planta do imóvel Núcleo Retiro do Pinhal, elaborada pelo Departamento de Terras do Estado do Paraná, escala: 1:10.000).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
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Art. 3? O Instituto N acionai 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? Ê ressalvado o direito da União de questionar o domínio
das terras tituladas irregularmente, observado, sempre, o dispos to 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, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Denilo Venturini
DECRETO N? 89.815, DE 19 DE JUNHO DE 1984
Cria, na Superintendênçia do Desenvolvimento do Nordeste, a Superintendência-Adjunta de Desenvolvimento Rural, e
dá outras providénciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada na Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, a Superintendência-Adjunta de Desenvolvimento Rural - SDR, com a finalidade de coordenadr a execução dos programas e projetos de desenvolvimento rural na Região Nordeste.
Art. 2? As atividades da SDR serão exercidas sob a forma de programas e projetos, de acordo com a política e as diretrizes de desenvolvimento rural estabelecidas para a Região.
Art. 3? Para o exercício de suas atividades, a SDR poderá contar
também com os servidores postos à disposição da SUDENE por outras
entidades da Administração Pública, nos termos da Legislação pertinente.
Art. 4? O Ministro de Estado do Interior baixará as instruções
necessárias à plena execução deste decreto, bem como normas complementares relativas ao funcionamento da SDR, ouvida a Secretaria de
Planejamento da Presidência da República.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 19 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

Delfim Netto

DECRETO N? 89.816, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a criação de empregos de
Professor de Ensino de 1.0 e 2.° Graus, da
Carreira de Magistério, na Tabela Permanente do Centro Nacional de Educação
Especial.

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?, do Decreto n:' 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, e o que consta dos
Processos nr s 23.155/83 e 00600-004525/84-64,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo deste decreto, na Tabela Permanente do Centro Nacional de Educação Especial, 68 Isessenta e oito] empregos de Professor de Ensino de I? ·'e 2? Graus, da Carreira de Magistério, a serem preenchidas na forma regulamentar, observada a legislação específica.
Parágrafo único. O provimento de tais empregos fica condicionado à supressão de idêntico número de empregos de professores temporários existentes na unidade de ensino a que se refere este artigo.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Centro N acionaI de Educação Especial.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da .Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

ANEXO
MEC -

CENTRO NACIONAL DE EDUCACÃO ESPECIAL

LOTAÇÃO

TABELA PERMANENTE

Portaria MEC n? 660 de 24-12-1981
D.O. de 9-2-1981

CARREIRA: MAGISTERIO DE 1? E 2? GRAUS

SITUACÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOV A
N? de

N? de
empregos

Código

Denominação

Tabela
Permanente

N~ de fixos

empregos

Referências

Classes

incluidos
na T.P.

previstos
na lotação

N? de

cargos
incluídos

N? de vagos
N? de
previstos
excedentes

nalctaeâc

à lotação

-

-

-

-

-

-

-

no Q.P.

PROFESSOR DE ENSINO
DE I? e 2" GRAUS
Professor Tu.ular
Classe "E"

-

-

única
3
2

1

Classe «D»

3
2

1

-

-

-

-

-

-

396
53

1

TP

Classe "C"

1

4
3
2

-

1

-

4
3
2

-

-

55
-

°18
TP

Classe "B»

1

Classe «A"

4
3
2

~

1

123

-

-396

* Empregos

criados
força deste decreto

por

272

1

-273
--273

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-- -
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DECRETO N? 89.817, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Estabelece as Instruções Reguladoras
das Normas Técnicas da Cartografia
Nacional.
-

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 2? nos incisos 4 e 5 do artigo 5?, e no artigo 18. do
Decreto-lei n:' 243, de 28 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
INSTRUÇÕES REGULADORAS DAS NORMAS
TÉCNICAS DA CARTOGRAFIA NACIONAL
CAPÍTULO I

Disposições Iniciais
Art. I? Este decreto estabelece as normas a serem observadas por
todas as entidades públicas e privadas produtoras e usuárias de serviços cartográficos, de natureza cartográfica e atividades correlatas,
sob a denominação de Instruções Reguladoras das N armas Técnicas da
Cartografia Nacional.
Art. 2? As Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional se destinam a estabelecer procedimentos e padrões a
serem obedecidos na elaboração e apresentação de normas da Cartografia Nacional, bem como padrões mínimos a serem adotados no desenvolvimento das atividades cartográficas.
Art. 3? As entidades responsáveis pelo estabelecimento de normas cartográficas, obedecidas as presentes Instruções, apresentarão
suas normas à Comissão de Cartografia - COCAR, para homologação
e inclusão na Coletânea Brasileira de Normas Cartográficas.
Art. 4? As normas cartográficas, legalmente em vigor nesta data,
serão homologadas como Normas Cartográficas Brasileiras, após apresentação à COCAR e devido registro.
Art. 5?

Para efeito destas Instruções, define-se:
I - Em caráter geral:
1. Serviço Cartográfico ou de Natureza Cartográfica - é
toda operação de representação da superfície terrestre ou parte
dela, através de imagens, cartas, plantas e outras formas de
expressão afins, tais como definidas no artigo 6?, do Decreto-lei
n? 243/67 e seus parágrafos.
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2. Atividade Correlata - toda ação, operação ou trabalho
destinado a apoiar ou implementar um serviço cartográfico ou
de natureza cartográfica, tal como mencionada no parágrafo
único do art. 2?, do Decreto-lei n? 243/67.
II - Quanto à finalidade:
1. Norma Cartográfica Brasileira - NCB-xx - denominação genérica atribuída a todo e qualquer documento normativo,
homologado pela CaCAR, integrando a Coletânea Brasileira de
N armas Cartográficas.
2. Norma Técnica para Cartas Gerais - NCB-Gx - documento normativo elaborado pelos órgãos previstos nos incisos 1
e 2 do § I?, do artigo 15, do Decreto-lei n? 243/67.
3. Norma Técnica para Cartas Náuticas - NCB-NM documento normativo elaborado pelo órgão competente do Ministério da Marinha, na forma do artigo 15, do Decreto-lei n"
243/67.
4. Norma Técnica para Cartas Aeronáuticas - NCB-AV
- documento normativo elaborado pelo órgão competente do
Ministério da Asronáut.ica, na forma do artigo 15 do Decreto-lei
n:' 243/67.
5. Norma Técnica para Cartas Temáticas - NCB-Tx documento normativo elaborado pelo órgão público federal interessado, conforme competência atribuída pelo artigo 15 do
Decreto-lei n:' 243/67.
6. Norma Técnica para Cartas Especiais - NCB-Ex - documento normativo elaborado pelo órgão público federal interessado, conforme competência atribuída pelo artigo 15 do
Decreto-lei n:' 243/67.
7. Norma Cartográfica Geral - NCB-Cx - documento
normativo de caráter geral, não incluído na competência prevista no artigo 15 do Decreto-lei n? 243/67, elaborado pela Comissão de Cartografia ou por integrante do Sistema Cartográfico
N acionai, aprovado e homologado pela CaCAR.
8. Prática Recomendada pela CaCAR - PRC-xx - especificação, procedimento ou trabalho decorrente de pesquisa,
sem força de norma, porém considerado e homologado pela COCAR como útil e recomendável, contendo citação obrigatória da
autoria, incluída na Coletânea Brasileira de N armas Cartográficas.
III - Quanto à natureza:
I. Norma Cartográfica de Padronização - documento normativo destinado ao estabelecimento de condições a serem sa-

404

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tis feitas, uniformizando as características físicas, geométricas e
geográficas dos componentes, parâmetros e documentos cartográficos.

2. N arma Cartográfica de Classificação - documento normativo destinado a designar, ordenar, distribuir ou subdividir
conceitos ou objetos.

3. N arma Cartográfica de Terminologia - documento normativo destinado a definir, relacionar ou conceituar termos e
expressões técnicas, visando o estabelecimento de uma linguagem uniforme.
4. Norma Cartográfica de Simbologia - documento normativo destinado a estabelecer símbolos e abreviaturas, para a
representação gráfica de acidentes naturais e artificiais.
5. Norma Cartográfica de Especificação - documento normativo destinado a estabelecer condições exigíveis para execução, aceitação ou recebimento de trabalhos cartográficos, observados os padrões de precisão exigidos.
6. Norma Cartográfica de Procedimento - documento normativo destinado a estabelecer condições:
a) para execução de projetos, serviços e cálculos;
b) para emprego de instrumental, material e produtos decorrentes;
c) para elaboração de documentos cartográficos:
d) para segurança no uso de instrumental, instalações e
execução de projetos e serviços.

7. Norma Cartográfica de método de Ensaio ou Teste documento normativo destinado a prescrever a maneira de verificar ou determinar características, condições ou requisitos exigidos de:
a) material ou produto. segundo sua especificação;
bl serviço cartográfico, obra, instalação, segundo o respectivo projeto;
c) método ou área de teste ou padronização, segundo suas
finalidades e especificações.
8. N arma Geral - é a que, por sua natureza, abrange mais
de um dos tipos anteriores.
Art. 6? As Normas Cartográficas que não se enquadrem nas disposições do art. 15 do Decreto-lei n? 243/67, serão estabelecidas pela
Comissão de Cartografia - CaCAR; por proposta apresentada em Plenário ou através da Secretaria-Executiva da CaCAR.
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1. Padrão de Exatidão Cartográfica
Planimétrico:
O,5mm. na escala da carta, sendo de O,3mm na escala da carta o
Erro-Padrão correspondente.
2. Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: metade
da equidistância entre as curvas-de-nível, sendo de um terço
desta equidistância o Erro-Padrão correspondente.

Classe B
1. Padrão de Exatidão Cartográfica
Planimétrico:
O,Bmm na escala da carta, sendo de O,5mm na escala da carta o
Erro-Padrão correspondente.
b)

2. Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: três
quintos da equidistância entre as curvas-de-nível, sendo de dois
quintos o Erro-Padrão correspondente.

cl Classe C
1. Padrão de Exatidão Cartográfica
Planimétrico:
1,Omm na escala da carta, sendo de O,6mm 'na escala da carta o
Erro-Padrão correspondente.
2. Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: três
quartos da equidistância entre as curvas-de-nível, sendo de metade desta equidistância o Erro-Padrão correspondente.
Art. 10. É obrigatória a indicação da Classe no rodapé da folha,
ficando o produtor responsável pela fidelidade da classificação.
Parágrafo único. Os documentos cartográficos, não enquadrados
nas classes especificadas no artigo anterior, devem conter no rodapé da
folha a indicação obrigatória do Erro-Padrão verificado no processo de
elaboração.
Art. 11. Nenhuma folha de carta será produzida a partir da ampliação de qualquer documento cartográfico.
§ I? Excepcionalmente, quando isso se tornar absolutamente necess arro, tal fato deverá constar explicitamente em cláusula contratual
no termo de compromisso;
§ 2? Uma carta nas condições deste artigo será sempre classif'icada com exatidão inferior à do original, devendo constar obrigatoriamente no rodapé a indicação: «Carta ampliada a partir de (... documento cartográfico) em escala (... t.al] ».
§ 3? Não terá validade legal para fins de regularização fundiária
ou de propriedade imóvel, a carta de que trata o «caput» do presente
artigo.
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CAPÍTULO III

Elementos Obrigatórios de uma Carta
Art. 12. A folha de uma carta deve ser identificada pelo Índice de
Nomenclatura e número do mapa-índice da série respectiva, bem como
por um título correspondente ao topônimo representativo do acidente
geográfico mais importante da área.
Art. 13. Cada carta deve apresentar, no rodapé ou campos marginais, uma legenda com símbolos e convenções cartográficas, de acordo
com a norma respectiva.
Parágrafo único. O rodapé e campos marginais devem conter as
informações prescritas nas normas relativas à carta em questão, apresentando, no mínimo, os elementos prescritos nestas Instruções.
Art. 14. A escala numérica, bem como a escala gráfica da carta,
devem ser apresentadas sempre, acompanhadas de indicação da eqüidistância entre as curvas-de-nível e escala de- declividade, de acordo
com a norma respectiva.
Art. 15. Os referenciais planimétrico e altimétrico do sistema de
projeção utilizado devem ser citados, bem como as suas constantes, a
convergência meridiana, a declinação magnética para o ano de edição e
sua variação anual, de acordo com a norma respectiva.
Art. 16. O relevo deve ser apresentado por curvas-de-nível, ou hachuras, ou pontos-cotados, ou em curvas-de-nívelcom pontos-cotados,
segundo as normas relativas à carta em questão, admitindo-se, quando
for 'o caso, o relevo sombreado como elemento subsidiário.
Art. 17. A quadriculação quilométrica ou sexagesimal, ou ambas,
devem ser usadas, com apresentação das coordenadas geodésicas dos
quatro cantos da folha, de acordo com a norma respectiva.
Art. 18. O esquema de articulação das folhas adjacentes, bem como um diagrama da situação da folha no Estado, na região ou no país,
devem ser usados conforme a escala e de acordo com a norma respectiva.
Art. 19. É obrigatória a citação do ano de edição, bem como das
datas de tomada de fotografias, trabalhos de campo e restituição, ou
compilação, citando-se os órgãos executores das diversas fases.
Parágrafo único. Nas.cart.as produzidas por compilação é obrigatória a citação da fonte e do órgão produtor dos documentos de natureza cartográfica, utilizados em sua elaboração.
Art. 20. Nas unidades de medida, deve ser adotado o Sistema Internacional de Unidades - SI, nos termos da Legislação Metrológica
Brasileira.
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Parágrafo único. Em casos especiais e para atender compromissos
internacionais, admite-se o uso de unidades de medida estrangeiras. devendo constar, neste caso, a unidade usada, em lugar bem visível e
destacado na carta.

CAPÍTULO IV

Do Sistema Geodésico Brasileiro
Art. 21. Os referenciais planimétrico e altimétrico para a Cartografia Brasileira são aqueles que definem o Sistema Geodésico Brasileiro, conforme estabelecido nas «Especificações e Normas Gerais para
Levantamentos Geodésicos - IBGE - 1983».
§ I? Segundo aquelas normas, o referencial planimétrico coincide
com o Sistema Geodésico Sul-Amertcano de 1969 (SAD-691.
§ 2? O referencial altimétrico coincide com o nível médio do mar
na baia de Imbituba, no litoral de Santa Catarina.
Art. 22. A título precário, admite-se documentação cartográfica à
base do antigo Sistema Geodésico Córrego Alegre.
CAPÍTULO V

Especificações Gerais das Normas
Cartográficas Brasileiras
Art. 23. As entidades responsáveis pelo estabelecimento de normas cartográficas obedecerão, em sua apresentação, ao prescrito nestas
Instruções Reguladoras.
Parágrafo único. As entidades que, em virtude de acordo internacional ou norma interna específica, devam usar forma e estilo próprios,
poderão fazê-lo, obedecida a conceituação prevista nestas Instruções.
Art. 24? Uma Norma Cartográfica Brasileira será constituida de
identificação, elementos preliminares, texto e informações complementares.
Art. 25. A identificação deve abranger: título e tipo, conforme definido no art.5?; identificação da instituição que elabora a norma; ano
de publicação, classificação e numeração.
Art. 26. O título deve ser tão conciso quanto o permitam a clareza
e distinção, observadas as diretrizes da Comissão de Cartografia COCAR, estabelecidas através de Resolução.
Art. 27. O texto deve conter as prescrições da norma,
apresentando-se subdividido em capítulos, seções e eventualmente
alíneas e subalíneas, e incluindo, quando necessário, figuras, tabelas,
notas e anexos.
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Parágrafo único. A Comissão de Cartografia - COCAR regulará,
através de Resolução, a estrutura do texto das Normas Cartográficas
Brasileiras, bem como sua capitulação e apresentação gráfica.
Art. 28. A redação de normas tem estilo próprio, lingüisticamente
correto, sem preocupações literárias e tanto quanto possível uniforme.
A qualidade essencial é a clareza do texto, para evitar interpretações
ambíguas.
Art. 29. As unidades e a grafia de números e símbolos a serem
utilizadas nas normas serão as previstas na Legislação Metrológica
Brasileira.
Parágrafo único. As normas que, em virtude de acordo internacional, devam usar unidades estranhas à Legislação Metrológica Brasileira deverão fazê-las acompanhar, entre parênteses, das unidades legais
'brasileiras equivalentes.
CAPÍTULO VI

Disposições Finais
Art. 30. O Sistema Cartográfico Nacional deverá adaptar-se, no
prazo de um ano, aos padrões estabelecidos neste decreto.
Art. 31. No prazo de um ano, a contar da publicação do presente
decreto, as entidades responsáveis pela elaboração de normas cartográficas deverão remetê-Ias à Comissão de Cartografia (COCAR).
Paráfrago único. O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado, mediante resolução da COCAR, para atender pedido fundamentado de entidade interessada.
Art. 32. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

DECRETO N? 89.818, DE 20 DE JUNHO 1984
Cria a Comissão Nacional de Facilita·
ção do Comércio Exterior (CONFAC). e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item V, da Constituição, e
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Considerando a necessidade de assegurar complementaridade e eficiência na ação conjunta das várias entidades governamentais responsáveis pela operacionalidade do comércio exterior brasileiro,
DECRETA:
Art. I? É criada a Comissão Nacional de Facilitação do Comércio
Exterior (CONFAC), com a atribuição de, sem prejuízo das atividades
da Comissão Nacional para a Facilitação do Transporte Aéreo Internacional (CONFAL), coordenar as atividades de harmonização e controle
e de facilitação de procedimentos relativos à exportação e importação
de mercadorias.
Art. 2? Compete à Comissão N acionaI de Facilitação do Comércio
Exterior, observadas as diretrizes do Conselho Nacional do Comércio
Exterior (CONCEX):
I - promover análises dos procedimentos de controle das
mercadorias importadas ou exportadas, e recomendar medidas
para a sua simplificação e harmonização;
II - coordenar a execução de outras medidas destinadas a
racionalizar a utilização dos serviços relacionados com a importação ou exportação de mercadorias, visando a sua maior eficiência e redução de custos;
III - prestar assessoramento ao Conselho N acional de COw
rnércío Exterior (CONCEX), quando solicitado.
Art. 3? A Comissão Nacional de Facilitação do Comércio Exterior será constituída de representantes dos seguintes Ministérios: .Iustiça (Departamento de Polícia Federal}, Marinha, Relações Exteriores,
Fazenda (Secretaria da Receita Federal e Carteira de Comércio Exterior - CACEX; do Banco do Brasil S.A.), Transportes (Secretaria
Geral e Portobrás - Empresa de Portos do Brasil). Agricultura, Aeronáutica, Saúde e Indústria e Comércio, bem assim do Programa Nacional de Desburocratização.
Parágrafo único. Cada representante terá um suplente que o substituirá nas suas faltas e impedimentos.
Art. 4? A Comissão poderá convidar representantes do poder p ú blico estadual ou municipal ou de entidades privadas para participar
de trabalhos ou reuniões que realize.
Parágrafo único. Poderá igualmente convocar representantes de
outras entidades da administração pública federal para assessoramento
em matéria de sua especialidade.
Art. 5? Nos portos organizados considerados prioritários, serão
criadas, pela Comissão Nacional de Facilitação do Comércio Exterior,
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subcomissões constituídas pelos titulares das entidades da administração pública, direta ou indireta, que atuem nas respectivas áreas portuárias.
Parágrafo único. As subcomissões se incumbirão também da facilitação do transporte por cabotagem.
Art. 6? A Comissão Nacional de Facilitação do Comércio Exterior
poderá criar outras subcomissões de facilitação do comércio exterior, a
fim de possibilitar a coordenação de soluções setoriais ou locais.
Art. 7? Os Órgãos do Governo, por seus Ministros, SecretáriosGerais, Secretários, Diretores, Chefes e demais funcionários, diligenciarão no sentido de dar à CONFAC todo apoio e assistência que lhes
forem solicitados, inclusive colocando à sua disposição os recursos técnicos, humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas atribuições.
Art. 8? Presidirão a Comissão, em mandatos alternados de um
ano, os representantes dos Ministérios dos Transportes (Secretaria Geral) e da Fazenda (Secretaria da Receita Federal), que se revezarão, por
igual período, no exercício da Vice-Presidência.
§ I? O primeiro mandato será exercido pelo representante do Ministério dos Transportes, o qual, designado, assumirá desde logo o
exercício da Presidência da Comissão e solicitará aos demais Ministérios a indicação de seus representantes.
§ 2? A Comissão terá um Secretário Executivo que será designado
pelo seu Presidente.
Art. 9? A Comissão elaborará o seu regimento interno e os das
subcomissões e os submeterá à aprovação dos Ministros dos Transportes e da Fazenda.
Art. 10. E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cloraldino Soares Severo
DECRETO N? 89.819, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Outorga COncessão à Rádio Vale do Rio
Madeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Humaitá, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lU, combinado COm o artigo 8?, item XV,
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letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963; alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 11.576/83, (Edital n? 61/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Vale do Rio Madeira
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Humaítá, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessental 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. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Rômulo VilIar Furtado

DECRETO N? 89.820, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Vale do Rio
Madeira Ltda .. para explorar serviços de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Humeité, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçôes que
lhe conferem o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795, de '31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto nf 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 11.577/83, (Edital n~ 62/83),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Vale do Rio Madeira
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Humaítá, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no
Diário Oficiai da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o
ato de outorga.
Art. 3? Este decreto e~trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rômulo Villar Furtado

DECRETO N? 89.821, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas as entidades Que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cídades e
unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n?s 174.044/83, 51.193/83, 173.795/83, 51.057/83, 29100.000018/84,
51.166/83, 174.166/83, 51.183/83, 71.683/83 e 173.596/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto

414

ATOS DO PODER EXECUTIVO

com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 24, de 16 de janeiro de
1961
Entidade: Rádio Difusora do Brasil Ltda.
Cidade: São Caetano do Sul
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 734, de 30 de agosto de
1948
Entidade: Rádio Cultura de Porto Novo Ltda.
Cidade: Além Paraíba
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 505, de 4 de novembro de
1959
Entidade: Rádio N ovo Mundo Ltda.
Cidade: São Paulo
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 39, de 13 de janeiro de
1947
Entídade: Rádio Clube de Guaxupé Ltda.
Cidade: Guaxupé
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: MJNI n" 376-B, de 28 de novembro de 1961
Entidade: Rádio Primavera Ltda.
Cidade: Porto Ferreira
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 825, de 31 de agosto de
1950
Entidade: Rádio Aimorés Ltda.
Cidade: Aimorés
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 378, de 26 de abril de 1950
Entidade: Rádio Clube de Mococa Ltda.
Cidade: Mococa
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 339, de 15 de abril de 1953
Entídade: Rádio Educadora Trabalhista Ltda.
Cidade: Ubá
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MJNI 19-B, de 18 de janeiro de 1962
Entidade: Rádio Educadora de Cornélio Procópio Ltda.
Cidade: Comélio Procópio
Unidade da Federação: Paraná
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Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 437-B, de 28 de dezembro
de 1961
Entidade: Rádio Cultura de Assis Ltda.
Cidade: Assis
Unidade da Federação: São Paulo
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rômulo Villar Furtado
DECRETO N? 89.822, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Promulga a Convenção Internacional
sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de Certificados e Serviço
de Quarto, 1978.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Lagislativo n? 107, de 5 de dezembro de 1983, a Convenção Internacional
sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de Certificados
e Serviço de Quarto, conC!uida.em Londres, a 7 de julho de 1978;
Considerando que o Instrumento de Adesão à referida Convenção
pela República Federativa do Brasil foi depositado em Londres, junto a
Organização Marítima Internacional, a 17 de janeiro de 1984;
Considerando que a mencionada Convenção entrou em vigor internacional e para a República Federativa do Brasil a 28 de abril de 1984,
na forma de seu artigo XIV,
DECRETA:
Art. I? Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento
de Marítimos, Expedição de Certificados e Serviço de Quarto, concluída em Londres, a 7 de julho de 1978, apensa por cópia ao presente
decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
A convenção está publicada no

D.a. de 22-6-84.

DECRETO N? 89.823, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n? 8. firmado entre o Brasil e a Bolivia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo I?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que o Acordo de «Renegociação das Preferências Outorgadas no Período de 1962/1980" (Acordo de Alcance Parcial n? 8),
firmado entre o Brasil e a Bolívia e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 89.326, de 25 de janeiro de 1984, prevê, em seu artigo 29, a realização de revisões, cujos resultados serão formalizados por meio de
protocolos modificativos;
Considerando que o Protocolo Modificativo, firmado, em Montevidéu, em 13 de dezembro de 1983, pelos Plenipotenciários do Brasil e da
Bolívia, apenso ao presente decreto, resultou da revisão dos Anexos I e
II do referido Acordo, no que diz respeito ao registro de alguns produtos neles constantes, atendendo, inclusive, às disposições sobre tratamento diferencial constantes do capítulo VIII do mencionado Acordo;
DECRETA:
Art. I? A partir de 13 de dezembro de 1983, a importação dos produtos especificados no presente Protocolo Modificativo, originários da
Bolívia, fica sujeita aos gravames nele estipulados, passando o mesmo
a constituir parte integrante do Acordo de Alcance Parcial n? 8, subs-
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crito pelo Brasil e pela Bolívia, em 30 de abril de 1983, na cidade de
Montevidéu, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n:' 89.326, de 25 de
janeiro de 1984.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente os produtos originários da Bolívia, não sendo extensível a terceiros países por aplicação da cláusula da Nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o protocolo está publicado no

D.O. de 22-6-84.

DECRETO N? 89.824, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n.O 18, subscrito no setor da indústria fotográfica, concluído entre o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela.

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 Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso N acionai através do
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 10, a modalidade de Acordo Comercial, coma finalidade exclusiva
de promover o comércio entre os países-membros;
Considerando que, de conformidade com os artigos 18 e 22 do Acordo Comercial n? 18, subscrito, no setor da indústria fotográfica, em 24
de dezembro de 1982, e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n?
88.328, de 23 de maio de 1983, os paises signatários podem rever o mencionado instrumento I subscrevendo Protocolos Adicionais que registrem os resultados dessas revisões;
Considerando que os Plenipotenciários das Partes Contratantes firmaram, em Montevidéu, em 25 de novembro de 1983, com base nos dispositivos acima citados, Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
18.. anexo ao presente decreto.
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DECRETA:
Art. I? A partir de 25 de novembro de 1983, a qualificação de origem dos produtos especificados no Protocolo Adicional, originários da
Argentina, México, Uruguai e Venezuela, bem como dos países considerados na ALADI como de menor desenvolvimento econômico relativo,
ou seja, Bolívia," Equador e Paraguai, ficam sujeitos às percentagens
estipuladas no anexo do presente decreto.
Parágrafo único, As disposições deste decreto não se aplicam às
importações procedentes dos países-membros da ALADI não expressamente mencionados neste artigo.
Art. 2? A qualificação de origem dos produtos especificados no
Protocolo Adicional, apenso a este decreto, constante do Anexo III do
Acordo Comercial n:' 18, promulgado pelo Decreto n:' 88.328, de 23 de
maio de 1983, fica revogada pelo presente decreto.
Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Brasília, 20 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo está

publicado no D.O. de 22-6-84.

DECRETO N? 89.825, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n." 62.860.
de 18 de junho de 1968, que estabelece a Estrutura Básica da Organização do Ministério da Marinha, referente à Secretaria Geral
da Marinha, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e considerando o disposto
no artigo 4?, item lI, do Decreto n? 62.860, de 18 de junho de 1968, na
redação dada pelo Decreto n? 85.924, de 22 de abril de 1981,
DECRETA:
Art. I? O parágrafo I? do artigo 25 do Decreto n? 62.860, de 18 de
junho de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«§ I?

Cabe à SGM:
I - superintender, coordenar e orientar os serviços técnicos e administrativos das Diretorias Especializadas, Serviços
e Comissões sob a sua subordinação;
II - superintender as atividades de administração orçamentária e de programação financeira;
III - superintender as atividades de administração financeira e de contabilidade;
IV - superintender as atividades de autoria;
V - superintender a administração do Fundo Naval e o
controle administrativo dos demais recursos não orçamentários;
VI - superintender as atividades de abastecimento e
reembolsáveis;
VII
superintender as atividades de administração patrimonial;
VIII
superintender os serviços técnicos de administração geral; e
IX - superintender as atividades de documentação e de
administração do patrimônio histórico do Ministério da Marinha».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos n?s 64.610, de 30 de maio de 1969, 66.393, de 25
de março de 1970 e 66.394, de 25 de março de 1970, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 89.826, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Concede à Companhia Siderúrgica de
Tubarão - CST. 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,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, autorizada a promover a elevação do seu capital social em mais Cr$
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155.458.220.000,00 (cento e cinqüenta e cinco bilhões, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões e duzentos e vinte mil cruzeiros}, mediante a
subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Camilo Penna

DECRETO N? 89.827, DE 25 DE JUNHO DE 1984
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 Goiás S.A. - CELO, no Estado de
Goiás.

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 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 n:' 27100.000459/84-50,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 24,00m (vinte e quatro metros) de largura, tendo como eixo a linha
de transmissão, em 69kV, a ser estabelecida entre as subestações de
Tocantinópolis e Imperatriz, nos trechos compreendidos entre a torre
S-27 e a subestação de Tocantinópolis; e, entre a torre S-79 e a subestação de Imperatriz, nos Municípios de Tocantinópolis e Imperatriz, Estados de Goiás e Maranhão, respectivamente, cujos projetos e Planta de
Situação n? 424051 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo n:' 27100.000459/84-50.
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
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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 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 Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG 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, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.828, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Inclui o Centro Tecnológico do Exército (CTEXJ, do Ministério do Exército, no
regime de que trata o Decreto n? 86.212, de
15 de julho de 1981; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e IV, da Constituição, e tendo em vista os
dispostos nos Decretos n?s 86.212 e 86.549, de 15 de julho e 6 de novembro de 1981,
DECRETA:

Art. I? Fica incluído o Centro Tecnológico do Exército no regime
de autonomia limitada de que trata o Decreto nf 86.212, de 15 de julho
de 1981, nos termos e condições estahelecidos no presente contrato.
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Art. 2,° A autonomia limitada de que trata o artigo anterior
abrangerá a competência para a prática dos seguintes atos:
I - Contratar especialistas de nível médio ou superior,
bem como consultores técnicos conforme tabela a ser submetida, mediante Exposição de Motivos, à aprovação do Presidente
da República, pelo Ministro de Estado do Exército, nos termos
e sob as limitações previstas no Decreto n" 86.549, de 6 de novembro de 1981;
11 - Manter o pessoal a que se refere o item I a serviço do
Centro Tecnológico do Exército, durante o tempo em que estiverem atribuídas a este as missões ou projetos tecnológicos que
motivaram a sua contratação;
IH - Condicionar as contratações em causa à existência
de recursos previamente alocados para essa finalidade.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

DECRETO N? 89.829, DE 25 DE JUNHO DE 1984
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 artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16de julho de 1954, e o que consta
do Processo n? 27100.002047/84-63,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 20,oom Ivinte metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 69kV, a ser estabelecida entre a subestação de Porto do
Carro e a subestação de Cabo Frio, nos Municipios de São Pedro da
Aldeia e Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, cujos projeto e Planta
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de Situação n:' DEN-52.03.84-0143 foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento
N acionai de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica, no Processo n? 27100.002047/84-63.
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 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 de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrat.iva, 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, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.830, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem do ramal 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 artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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:' 704.262/83,
DECRETA:
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 ramal de linha
de transmissão, em 138kV, a ser estabelecido em um ponto entre as estruturas n f s 123 e 124 da linha de transm{ssão Barra Bonita-Botucatu
até a subestação Aux iliadora, no Município de Botucatu, Estado de
São Paulo, cujos projeto e Planta de Situação n? BX-A3·11.592-Campinas
foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas
e Eletricídade, do Departamento N acionai de Águas e Energia Elétrica,
no Processo MME n? 704.262/83.
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 do ramal 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 do mencionado ramal de 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-
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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 modifi..
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.
Brasília, 25 de junho de 1984; l63? da Independência e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.831, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
â implantação da eubeeieçeo Auxiliadora
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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n ? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n? 704.262/83,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
11.512,50m 2 (onze mil, quinhentos e doze metros quadrados e cinqüenta
decímetros quadrados), necessária à implantação da subestação Auxiliadora, no Municipio de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da Planta de Situação n? BX-SK-63.272-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? 704.262/83, e assim descrita:
- tem início no marco 1, cravado na divisa com a Avenida
da TV onde, também, faz divisa com terras de propriedade da
Rádio Municipal de Botucatu Ltda.; deste marco, segue com o
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rumo e distância SE 66'17' - 1oo,OOm (cem metros) e confronta
com as terras de propriedade da Rádio Municipal de Botucatu
até o marco n:' 2; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo
interno de 90°00', e segue com o rumo e distância 80 23°43' 100,00 (cem metros), confronta com terras de propriedade do espólio de Rafael Serra até o marco n? 3; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 90°00', e segue com rumo e
distância NO 66'17' - 130,25 m (cento e trinta metros e vinte e
cinco centímetros), confronta, ainda, com terras de propriedade
do espólio de Rafael Serra até o marco n? 4; neste ponto deflete
à direita, forma um ângulo interno de 73°04', e segue com o rumo e distância NE 40'39' - 104,28m (cento e quatro metros e
vinte e oito centímetros), marge ia a Avenida da TV 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.
Brasilia, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.832, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Declara de 'utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da subestação de Cabo Frio
da Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro - CERJ, no Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição queIhe
confere o artigo 81, item IlI, 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo n? 27100.002047/84-63,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação. a área de terra de propriedade particular. com o total de
5.258,50m' (cinco mil, duzentos e cinqüenta e oito metros quadrados e
cinqüenta decímetros quadrados}, necessária à implantação da subestação de Cabo Frio, no Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior. compreende
aquela constante da Planta de Situação n? DEN -07.05.84-0153, aprovada
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade,
do Departamento Nacional de Águas e Energia.Elétrica, no Processo n?
27100.002047/84-63, e assim descrita:
- tem início no marco MI, situado à margem da Avenida
Henrique Terra (antiga estrada Ap icu] s/n?, mede 75,40m em linha reta com o rumo de 53°32' NO, confronta com a avenida acima citada até o marco M2, daí deflete à direita com ângulo interno de 120°28', mede 61,80m em linha reta com o rumo de
06°00' NE até o marco M3, daí deflete à direita com ângulo interno de 90°, mede 65,OOm em linha reta com o rumo de 84°00'
SE até o marco M4, daí deflete à direita com ângulo interno de
90°, mede l00,OOm linha reta com o rumo de 06°00' SO até o
marco Ml, 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 n? 3.365,
21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio
1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência
processo de desapropriação. para fins de imissão na posse da área
terra abrangida por este decreto.

de
de
no
de

Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.833, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os valores da Gratificação pela Representação de Gabinete e os de Indenização de Representação.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores da Gratificação pela Representação de
Gabinete e os de Indenização de Representação de que tratam os Decretos nf s 85.860, de 31 de março de 1981, 86.745, de 16 de dezembro de
1981,86.806, de 29 de dezembro de 1981, 87.520, de 24 de agosto de 1982
e 89.210, de 20 de dezembro de 1983, serão reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento).
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercicio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de julho de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Alfredo Karam
Alzir Benjamin Chaloub
Délio Jardim de Mattos
Rubem Ludwig
Leitão de Abreu
Waldir de Vasconcelos
Danilo Venturiní

DECRETO N? 89.834, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os valores das gratificaç6es
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 H, item
Il, e no artigo 5? do Decreto-lei n? 1.400, de 22 de abril de 1975,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

429

DECRETA:

Art. I? Os atuais valores das gratificações de que tratam os Decretos n?s 77.240 e 77.242, de 26 de fevereiro de 1976, e 86.213, de 15 de
julho de 1981, serão reajustados em 65 % (sessenta e cinco por cento).
Art. 2? Serão reajustados, no mesmo percentual, as retribuições
mensais fixadas para as funções de assessoramento superior de que
tratam os artigos 122 a 124 do Decreto-lei n:' 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n:' 900, de 29 de setembro de
1969 e pela Lei n:' 6.720, de 12 de novembro de 1979.
Parágrafo único. O atual montante de despesa para as funções referidas neste artigo fica reajustado em igual percentual.
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$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros).
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
com seus efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1984, revogadas
as 'disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984, 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Delfim Netto

DECRETO N? 89.835, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Concede à Siderurgia Brasileira S.A.
SIDERBRAs, autorização para proceder o
aumento do seu capital autorizado. bem como do capital social. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Siderurgia Brasíleira S.A. - SIDERBRÃS, autorizada a promover a elevação do seu capital autorizado em mais Cr$
500.000.000.000,00 (quinhentos bilhões de cruzeiros) bem como a elevar
o capital social até o nível do capital autorizado, mediante subscrição
de novas ações.
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Art. 2? Compete ao Ministro da Fazenda autorizar a alienação de
direitos de subscrição de que a União seja titular, em aumentos de capital de empresas de que participe, prevista nos artigos 2? e 3? do
Decreto-lei n? 2.069, de 10 de novembro de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Camilo Penna
Delfim Netto
DECRETO N? 89.836, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 30.000.000.000,00, para reforço
de
dotação
consignada
no
vigente
Orçamento.
em

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Crê 30.000.000.000,00 (trinta 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 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 disposiçôes em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6-84.
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DECRETO N? 89.837, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios Militares, o crédisuplementar no
valor de
Cr$
to
605.200.864.000,00, para reforço de dotaç6es
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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios Militares, o crédito suplementar no valor de Cr$ 605.200.864.000,00 (seiscentos e cinco bilhões, duzentos milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.838, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
Subanexo Encargos Gerais da União, o crédito suplementar no
valor de Cr$
4.970.000.000,00, para reforço de âoteçõee
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das Forças Armadas e ao Subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 4.970.000.000,00 (quatro bilhões, novecentos e setenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.839, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educeçeo e Cuttura o crédito suplementar, no valor de Cr$
1.000.000.000.00, para reforço de âotecec
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 5?, item UI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura. em favor do Departamento de Administração, 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 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

27-6-84.

DECRETO N? 89.840, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e do Departamento
do Pessoal. o crédito suplementar no valor
de Cr$ 544.000.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Crs 544.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões 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 das dotações orçamentárias indicadas no Anexo H 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

27-6-84.
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DECRETO N? 89.841, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o crésuplementar no valor de Cr$
1.400.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros I, 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 27-6·84.

DECRETO N? 89.842, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Crs
5.360.337.000,00. 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e da Secretaria
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de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, o crédito suplementar no valor de Crê 5.360.337.000,00 (cinco bilhões, trezentos e sessenta milhões e
trezentos e 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 orcàmentárías 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6-84

DECRETO N? 89.843, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Financeiros da União o crédito suplementar no valor
de c-s 4.000.000.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, itemII, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Financeiros da União
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Crâ 4.000.000.000,00 (quatro 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 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. 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.844. DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.040.000.000,00, para reforço

de dota-

ções 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 5? item IrI. da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983. combinado com o artigo 1?, item Ir. da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.040.000.000.00 (um bilhão e 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, e no montante especificado.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6-84.
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DECRETO N? 89.845, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios e Presidência da República,
o crédito suplementar no valor de CrS
2.761. 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
e Presidência da República, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Juizado de Menores e Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.761.700.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e um 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 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.846, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$
8.438.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.438.000.000,00 (oito bilhões,
quatrocentos e trinta 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 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 27-6-84

DECRETO N? 89.847, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, em favor da Central de
Medicamentos. o crédito suplementar no
valor de Cr$ 41.300.670.000,00, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor da Central de Medicamentos, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 41.300.670.000,00 (quarenta e um bilhões, trezentos 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 do excesso de arrecadação (Fonte 50),-conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei Orçamentária em vigor.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasrlia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.848, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 13.100.000.000.00,
para reforço de dotaçiio 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$
13.100.000.000,00 (treze bilhões e cem milhões de cruzeiros), para reforço
de dotacâo 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. e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-6·84.
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DECRETO N? 89.849, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social, da Saúde e do Trabalho,
em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no
valor de Cr$
59.049.998.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social, da Saúde e do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 59_049.998.000,00 (cinqüenta e nove bilhões. quarenta e nove milhões, novecentos 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 serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de
16 de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.850, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educeçeo e Cuicura, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 926.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Fundo N acional de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar no valor de Cr$ 926.000.000,00 (novecentos e vinte e seis mio
lhõe s 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 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 27-6-84.

DECRETO N? 89.851, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde; em favor
da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito especial no valor
de Cr$ 1.358.687.000,00, 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? 7.199, de 19 de junho de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito especial no
valor de Cr$ 1.358.687.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e oito
milhões, seiscentos e oitenta 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 do produto da operação de crédito interna, contratada junto à Caixa Econômica Federal.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.852, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de

Crs 1.245.024.000,00,

para reforço de dota-

ções 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.245.024.000,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e cinco milhões
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 de 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6·84
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DECRETO N? 89.853, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes e
Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisiio da Secretaria de Planejamen-·
to/PR o crédito suplementar no valor de
Crs 47.516.577.000,00 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 5?, item 111, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item 11, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 47.516.577.000,00
Iquarenta e sete bilhões, quinhentos e dezesseis milhões e quinhentos e
setenta 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 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.
Brasilia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.854, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de c-s
38.300_000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item VII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Instituto Nacional de E studos e Pesquisas Educacionais, o crédito suplementar no valor de Cr$ 38.300.000,00 (trinta 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 do, ~xcesso de arrecadação dos «Recursos Diretamente Arrecadados Tesouro» (Fonte 501, no valor de Cr$
38.300.000,00 (trinta e oito milhões e trezentos mil cruzeiros).
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Deliitn Netto

o anexo está publicado no D.O. de

28-6-84.

DECRETO N? 89.855, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o crésuplementar, no valor de Cr$
513.300.000,00, para reforço de dotação consignada. no vigente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
513.300.000,00 (quinhentos e treze 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 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.856, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao suba nexo Transferências a Eetados, Distrito Federal e Municípios, o
crédito suplementar no valor de cn
21.000.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? 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$ 21.000.000.000,00 (vinte
e um bilhões de cruzeiros}, para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 28·6-84.
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DECRETO N? 89.857, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Eâuceçeo e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$
657.800.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, Item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, Item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministér-io da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
657.800.000,00 (seiscentos e cinqüenta e sete mllhões e oitocentos mll
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.

Brasílla, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.858, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Gerel.Óo crédito 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 lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, Item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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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$ 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.859, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Ener·
gie o crédito suplementar no valor de Cr$
50.000.000,00 para reforço de dotação orçamentária 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, 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 de dotação orçamentária indicada no
Anexo II deste decreto e no montante especificado.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os .anexos estão publicados no D.O. de 28·6·84.

DECRETO N? 89.860, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao subenexo 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 IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, 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 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Deliim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84
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DECRETO N? 89.861, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
ArL I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.000.000.000,00 Ium bilhão 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 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 junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.862, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
91.227.000,00 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional e Hospital das Forças Armadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 91.227.000,00 (noventa e um milhões, duzentos 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 da 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.863, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 258.770.000,00 para reforço de dotações
orçamentárias 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1': Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio. em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
258.770.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito milhões, setecentos e setenta
mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? O s recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação de dotações orçamentárias indicadas no
Anexo II deste decreto e no montante especificado.
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Art. B? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6·84.

DECRETO N? 89.864, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre a Presidência da República o
crédito suplementar no valor de c-s
365.282.000,00 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional. o crédito suplementar no valor de Cr$
365.282.000,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões, duzentos 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 11 deste decreto e nos montantes especificados.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 28-6-84.
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DECRETO N? 89.865, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria do PlanejamentolPR
o crédito suplementar no valor de Cr$
26.255.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
Programas Especiais -

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. 1~ Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR,' o crédito suplementar no valor de Crs 26.255.000.000,00
(vinte e seis bilhões, duzentos e cinqüenta e cinco milhões de cruzeiTOS), 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

.roxo

FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 28·6·84.

DECRETO N? 89.866, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 205.200.000,00. 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de
1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 205.200.000,00 (duzentos e cinco milhões e duzentos 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

.roAo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28·6·84.

DECRETO N? 89.867, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Abre ao subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios,
o crédito suplementar no valor de Cr$
1.359.500.000,00 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? 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$ 1.359.500.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e nove milhões 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.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernarie Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 28-6-84.

DECRETO N? 89.868, DE 26 DE JUNHO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Comunicação Visual e de Desenho Industrial da Faculdade de Belas Artes de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de 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? 402/84, conforme consta do Processo n?
23033.007913/84-5 do Ministêrio da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Comunicação Visual e de Desenho Industrial, a serem ministrados pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, mantida pela FEBASP - Sociedade
Civíl, 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, 26 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.869, DE 27 DE JUNHO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos as concessões
outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães 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? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC nr s 71.047/83, 172.609/83, 121.857/83 e 172.578/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas, por 10 [dez] anos, a partir de I? de novembro de
1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo,
junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.
Ato de Outorga: Decreto n? 26.324, de 9 de fevereiro de 1949.
Entidade: Rádio Clube Pontagrossense Ltda.
Cidade: Ponta Grossa.
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Decreto n? 38.561, de 13 de janeiro de 1956.
Entidade: Rádio Presidente Prudente Ltda.
Cidade: Presidente Prudente.
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Decreto n? 822, de 2 de abril de 1962.
Entidade: Rádio São Miguel Ltda.
Cidade: Uruguaiana.
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Decreto n? 50.188, de 28 de janeiro de 1961.
Entidade: Rádio Clube de Fronteira Ltda.
Cidade: São José do Rio Preto.
Unidade da Federação: São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.870, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Institui representação das Forças Armadas junto à Secretaria Geral do Conselho Internacional do Desporto Militar e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a representação das Forças Armadas junto
à Secretaria Geral do Conselho Internacional do Desporto Militar
(CISMj, com sede em Bruxelas, Bélgica.
§ I? A representação de que trata este artigo é subordinada ao
Estado-Maior das Forças Armadas, por intermédio da Comissão Desportiva Militar do Brasil.
§ 2? A função de representante das Forças Armadas junto à
Secretaria Geral do CISM será exercida por um Oficial Superior, obrigatoriamente com os Cursos de Estado-Maior de sua Força e de Educação Física, obedecido o critério de rodízio entre os Ministérios Mil itares.

§ 3? A função de que trata o parágrafo anterior é considerada como função permanente no exterior e de natureza militar.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério Militar a
que pertencer o oficial nomeado para exercer a função a que se refere o
§ 2? do artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
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DECRETO N? 89.871, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Cancela créditos e reebre prazo relativo
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. à Contribuição dos que exercem atividades rurais e à Taxa de Serviços
Cadastrais,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item Il , da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Nos Municípios reconhecidos em situação de emergência,
em decorrência de prolongada estiagem, ficam cancelados os créditos
relativos ao não-pagamento:
I - do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
inclusive multa, juros e acréscimos legais;
11 - da contribuição dos que exercem atividades rurais,
inclusive multa, juros e acréscimos legais, prevista no art. 5? do
Decreto-lei n:' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, com alterações
introduzidas pelo Decreto-lei n:' 1.989, de 28 de dezembro de
1982;
111 - da taxa de serviços cadastrais a que se refere o art.
5? do Decreto-lei n:' 57, de 18 de novembro de 1!166, com as alterações do art. 2? da Lei n:' 6.746, de 10 de dezembro de 1979. e
do art. 2? do Decreto-lei n:' 1.989, de 28 de dezembro de 1982:
IV - da Contribuição Sindical Rural do
do Decreto-lei n:' 1.166, de 15 de abril de 1971.

QUt'

trata o art.

4~'

§ I? O cancelamento a Que se n-fr-rc l'SU' artigo abrange
exclusivamente o imposto, a taxa l' as cont.ribuicóos corrcspondentes aos exercícios de 1979 a I !)~:l.

Art. 2? O disposto no artigo anterior não imul icarú dire-ito à restituição do que já fOI efetivamente pago.
Art. 3? Ficam reabertos, por 124 (cento t' vinte e quatro) dias. a
partir da publicação deste decreto-lei, os prazos para pagamvnto do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e de Taxas e Contribuições, com ele cobradas em conjunto, relativos ao exercício de 1984.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos imóveis rurais localizados nos municípios do Nordeste reconhecidos em situação
de emergência, em decorrência de prolongada estiagem.
Art. 4? Ato do Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
Fundiários relacionará os municípios alcançados por este decreto-lei.
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Art. 5? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.872, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral, o
crédito suplementar no valor de Cr$
386.200.000.000,00. para reforço de doteçõee
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 I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crs
386.200.000.000,00 (trezentos e oitenta e seis bilhões e duzentos milhões
de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I:', item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a.

de 29-6-84.
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DECRETO N? 89.873, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Cria a Embaixada do Brasil em Brunei.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que lhe
confere o artigo 81, itens IH e IX, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Embaixada do Brasil em Brunei.
Art. 2? A missão diplomática de que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brasil na. Malásia.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO N? 89.874, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Regulamenta a Lei n." 7.092. de 19 de
abril de 1983. que cria o Registro Nacional
de Transportes Rodoviários de Bens e fixa
condições para o exercício da atividade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e considerando o disposto
no artigo 7? da Lei n? 7.092, de 19 de abril de 1983,
DECRETA:
Art. I? O registro e a atividade de transportador rodoviário de
bens, em vias públicas, no território nacional, fica submetido às normas constantes deste regulamento.
§ I? O Ministro de Estado dos Transportes expedirá as instruções
necessárias à perfeita observância das disposições constantes da Lei n:'
7.092, de 19 de abril de 1983, e do presente regulamento.
§ 2? As instruções a que se refere o parágrafo anterior, quando
impuserem medidas que interfiram com a competência de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, serão, conforme o caso, precedidas de consulta ao Ministério da Justiça ou firmadas em conjunto
com o Ministro de Estado da Justiça.
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CAPÍTULO I

Da Administração
Art. 2? O transporte rodoviário de bens, por vias públicas, no território nacional, será planejado, coordenado e controlado, nos limites
de suas competências, pelos:
I - Ministério dos Transportes;
H - Ministério da Justiça, quando demandar ações de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito;
IH
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER;
IV
Órgãos estaduais, territoriais, municipais e do Distrito Federal com competência sobre o transporte rodoviário.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades públicas prestarão apoio à
administração nacional do transporte rodoviário de bens na execução
do presente regulamento.
Art. 3? Competirá ao Ministro dos Transportes a expedição de
normas e instruções pertinentes ao registro dos transportadores e ao
exercício da atividade, objetivando:

I - Conhecimento abrangente do potencial e formas operacionais da atividade;
11 - Planejamento do transporte rodoviário de bens, visando ao equilíbrio no atendimento das necessidades nacionais
do transporte por essa modalidade;
HI - Disciplinamento das relações entre o poder público e
os transportadores, entre esses e os usuários, bem assim entre
transportadores.
§ I? Face aos resultados de avaliação periódicas ou específicas
dos níveis de operação do sistema, o Ministro dos Transportes poderá
determinar, por períodos pré-fixados, medidas restritivas ao registro de
novos transportadores.

§ 2? A adoção de medidas restritivas, sob forma de estabelecimento de quotas anuais ou de limitação periódica ao registro de novos
transportadores, dar-se-á nos seguintes casos:

I - Ocorrência comprovada de excesso de capacidade de
carga dos transportadores registrados face à demanda de transporte existente e potencial a curto prazo, determinando crescente ociosidade e subutilização de veículos;
H - Retração significativa na demanda de transporte, não
justificada por fatores sazonais.
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§ 3? As quotas anuais ou a limitação períodica de registro de novos transportadores para as categorias de Empresa de Transporte Comercial e de Transportador Comercial Autônomo, quando estabelecidas, deverão ser proporcionais às capacidades existentes de transporte
nas respectivas categorias.
§ 4? Poderá registrar-se no RTB, como Transportador Comercial
Autônomo, durante a vigência de medidas restritivas, aquele que tenha
adquirido veículo automotor de transporte de carga de outro Transportador Comercial Autônomo, já registrado. Neste caso proceder-se-á à
baixa do registro deste último.
§ 5? Os órgãos mencionados nos itens 111 e IV. bem como no parágrafo único, do artigo 2?, poderão, ·nos limites de sua competência,
expedir atos de complementação das normas e instruções a que se refere esse artigo.
Art. 4? Fica criada, junto ao DNER, a Câmara Brasileira de
Usuários e Transportadores Rodoviários de Bens. com a finalidade de
assessorar ao Ministério dos Transportes e ao DNER nOS seguintes assuntos:

I - Estudo e proposição de medidas relacionadas com os
aspectos técnico-operacionais e econômicos do transporte de
que trata este regulamento;
11 - Estudos tarifários relacionados com os serviços de
transporte rodoviário de bens, com observância dos princípios
dispostos na Lei n? 5.917, de 10 de setembro de 1973, sobretudo
quanto a dever o tarifamento refletir o custo econômico do
transporte em regime de eficiência;
lU - Recursos interpostos contra aplicação da penalidade
de cancelamento de registro de transportador.
§ I? A Câmara terá a seguinte composição:
I - O Diretor da Diretoria de Transportes de Carga, do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. membro nato.
que a presidirá;
U - Um representante do Departamento Nacional de
Trânsito;
lU - Um representante de Secretaria Estadual com jurisdição sobre transportes;
IV
Um representante da Confederação Nacional da Indústria;
V
Um representante da Confederação Nacional do
Comércio;
VI - Um representante da Confederação Nacional da
Agricultura;
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VII - Um representante da Confederação Nacional dos
Transportes Terrestres;
VIII - Um representante da Federação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas;
IX - Um representante da Associação Nacional das Empresas de Transportes Rodoviários de Carga;
X - Três representantes de entidades que congreguem
os transportadores autônomos de carga rodoviária.
§ 2? O Presidente da Cãrnara , além do voto comum, terá voto de
qualidade.
§ 3? Os representantes das entidades de que tratam os itens II a
X do § I?, serão nomeados e investidos pelo Ministro dos Transportes,
sendo que:

a) Os referidos nos itens II e IV a IX, por indicação de cada uma das respectivas entidades;
b) O referido no item III, por convite do Ministro dos
Transportes, e indicação do Governo do Estado que venha a ser
escolhido em sorteio realizado no Ministério dos Transportes
com a finalidade de ensejar a participação sucessiva de todos os
Estados da Federação;

c) Os representantes das entidades referidas no item X serão indicados por aquelas que sejam convidadas pelo Ministro
dos Transportes a participar da Câmara.
§ 4? Os mandatos dos representantes das entidades e dos órgãos
com assento na Câmara terão a seguinte duração:
a) De 2 (dois I anos, para os representantes a que se referem
os itens II e IV a X do § I?;
b) De 1 (um) ano para o representante a que se refere o item
III, sendo os Estados sujeitos ao sistema de rodízio, só podendo
concorrer a novo sorteio após os demais terem tido assento na
Câmara.

§ 5? A participação na Câmara será considerada serviço relevante
e não será remunerada.
§ 6?

A Câmara receberá apoio técnico e administrativo do DNER.

§ 7? A Câmara proporá ao Ministro dos Transportes o seu Regimento Interno.
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CAPÍTULO I

Do Registro N aciona}
Art. 5? O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Bens - RTB, que será administrado pelo DNER, destina-se à inscrição
e ao cadastramento, obrigatórios, de quantos exercitem a atividade de
que trata este regulamento.
Art. 6? A inscrição no RTB far-se-á mediante o preenchimento de
formulário fornecido pelo DNER, e instruído com documentação comprobatória de que o interessado:
I - Preenche as exigências dispostas na Lei n:' 6.813, de
10 de julho de 1980;
II - Possui idoneidade para o exercício da atividade e
dispõe dos meios para desenvolvê-la;
IH - Detém capacidade de transporte exigida para a área
de operação e especialização pretendida.
§ I? O Ministro dos Transportes expedirá normas para, conforme
o caso, comprovação das exigências dispostas nos itens I, II e IH, deste artigo.
§ 2?
própria.

O disposto no item I não se aplica ao transporte de carga

Art. 7? O registro da Empresa de Transporte Comercial e do
Transportador Comercial Autônomo tem o efeito de autorização e investe o registrado nos deveres e responsabilidades decorrentes do
exercício da atividade, na forma das prescrições legais, normativas e
dos contratos que venha a firmar com os usuários. No caso de Transportador de Carga Própria, o registro terá o efeito de permissão para
operar.
Art. 8? O registro do transportador no RTB é condição essencial
e prévia ao licenciamento anual de veículo de transporte rodoviário de
carga, nos órgãos de trânsito, observado o disposto no artigo 44.
Art. 9? Para o registro e licenciamento de veículo rodoviário de
carga, o proprietário deverá apresentar ao órgão de trânsito, além dos
documentos exigidos pela Legislação N acionai de Trãnsito:
I - Prova de registro regular no RTB, quando se tratar
de transportador já registrado;
II - Documento especifico, fornecido pelo DNER, declarando que nada obsta a habilitação do interessado ao registro
no RTB, quando o transportador não .estiver ainda exercendo a
atividade.
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Parágrafo único. Após a vigência deste Regulamento. a aquisiçao
de veículo rodoviário de carga, por pessoa física ou jurídica não inserita no RTB, deverá ser precedida de prévia consulta ao DNER, para os
fins previstos no inciso II deste artigo.
Art. 10. Os transportadores serão registrados e classificados nas
seguintes categorias:
I - Empresa de Transporte Comercial (ETC) quando
pessoa jurídica, organizada sob qualquer forma prevista em lei,
inclusive sob forma de cooperativa de transportadores rodoviarios autônomos, que tenha como atividade exclusiva, oupríncipal, a prestação do serviço de transporte de bens, mediante remuneração através de frete;

II - Transportador Comercial Autônomo (TCAI quando
pessoa física, proprietária, co-proprietária ou arrendatária de
um único veículo automotor de transporte de carga, que tenha
corno objetivo a prestação do serviço de transporte de bens, mediante remuneração através de frete;
III - Transportador de Carga Própria (TCPI quando pessoa física ou jurídica que execute transporte de bens de sua propriedade, por ela produzidos ou comercializados, ou, ainda, a
ela entregues em consignação, utilizando veículos de sua propriedade ou sob arrendamento mercantil, não podendo executar
transporte de bens mediante remuneração através de frete.
Parágrafo único. A Empresa de Transporte Comercial (ETC) na
execução do serviço de transporte, mediante remuneração através de
frete, poderá utilizar, 'além dos veículos próprios ou sob arrendamento
mercantil, veículos locados ou, ainda, subcontratar a prestação dos serviços com outros transportadores comerciais.
Art. 11. As empresas locadoras de veículos de carga serão inscritas em categoria específica, sendo seus veículos registrados e licenciados pelos órgãos de trânsito mediante a comprovação da referida inscrição, atendido o disposto no artigo 9:', vedado a elas o exercício da
atividade de transporte de bens mediante remuneração.
Art. 12. Nos casos de arrendamento mercantil de veículo de
transporte rodoviário de carga, o órgão de trânsito, para os efeitos do
artigo 9?, exigirá do arrendatário um dos documentos mencionados no
referido artigo, conforme a sua situação.
Art. 13. O registro no RTB terá validade de 5 (cinco] anos, renovável, sucessivamente, por períodos iguais.
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CAPÍTULO III

Das Condições Gerais do Transporte
Seção I
Do Contrato de Transportes
Art. 14. O contrato de transporte rodoviário de bens estabelece as
relações entre o usuário do transporte e o transportador comercial,
obrigando-se o transportador, mediante remuneração através de frete, a
transportar os bens do local em que os receber até o local especificado
para sua entrega.
Parágrafo único. Ao contrato de transporte aplicam-se as normas
e preceitos da legislação civil e comercial, bem como, na hipótese de
transporte internacional de carga, tratados, convenções e acordos a que
tenha se obrigado o Brasil.
Art. 15. O Conhecimento de Transporte é o documento que formaliza o contrato de transporte, através do qual o transportador:
I - Obriga-se a executar ou fazer executar o transporte de
bens, do local em que os receber até o local designado para sua
entrega ao destinatário, à pessoa para quem o Conhecimento de
Transporte Rodoviário tenha sido devidamente endossado, ou
ao portador do Conhecimento;
II - Assume responsabilidade pela execução do transporte, bem como pelos atos ou .omissões de pessoas físicas ou
jurídicas que, como seus subcontratados, agentes ou prepostos,
intervêm na sua execução.
§ I? O Transportador Comercial Autônomo somente emitirá Conhecimento de Transporte quando contratar o serviço de transporte diretamente com o usuário.
§2? Quando não for obrigatória a expedição do Conhecimento, o
contrato se provará por qualquer dos meios previstos em direito (art.
18,§ 2?, deste regulamento).
Art. 16. O Conhecimento de Transporte pode ser nominativo ou
ao portador. Nominativo é título à ordem, suscetível de endosso, observadas as exceções previstas em lei ou em regulamento, ou título não à
ordem, mediante cláusula expressa.
Art. 17. O Conhecimento de Transporte nominativo é negociável,
para efeito das garantias legais concernentes à entrega das -respectivas
cargas, exceto o nominativo, com cláusula não à ordem.
Art. 18. O Conhecimento de Transporte deve, obrigatoriamente,
conter:
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I - Números de ordem e da via, a série ou a subsérie e
a indicação de sua negociabilidade ou não, na via original;
II - Nome, endereço, número de inscrição no CGC ou
no CPF e número de registro no RTB do Transportador emitente;
III - Nome e endereço, CGC ou CPF do embarcador;
IV - Nome e endereço, CGC ou CPF do destinatário ou
do consignatário, quando houver, ou uma das expressões «à ordem» ou «ao portador», ou deixando-se em branco o espaço reservado a essa designação;
V - Data e local de emissão;
VI - Descrição dos bens a serem transportados,
caracterizando-se natureza, quantidade, embalagem, peso ou volume;
VII - Valor dos bens e número da nota fiscal respectiva
ou documento que a substitua;
VIII
Os locais de recebimento e de entrega dos bens;
IX
As condições gerais e especiais do transporte;
X
As condições de competência judiciária ou arbitral;
XI
Valor total do frete, destacados os componentes tributáveis, e a indicação de «pago no ato de embarque» ou «3 pagar no destino»;
XII - Montante do ISTR devido, que será incluído no
preço total do serviço.
§ I? O Transportador, para sua quitação. exigirá que o recebedor
dos bens transportados assine o recibo de entrega e indique data e hora
do recebimento.
§ 2? O Ministro dos Transportes poderá dispensar da obrigatoriedade de emissão do Conhecimento de Transporte grupos de transportadores especializados que estejam sujeitos a disciplina administrativa
especial que disponha sobre como se externará o contrato de transporte
(artigo 15, § 2?).
Art. 19. Uma das vias do Conhecimento de Transporte pertencerá
ao usuário e o seu recebimento, sem ressalvas, importará na aceitação
das condições nele estabelecidas.
Art. 20. No caso de endosso do Conhecimento de Transporte, o
endossatário nominativo ou o portador do Conhecimento fica investido
perante o emitente nos direitos e obrigações do destinatário ou consignatário, conforme o caso.
Art. 21. O endossante responde pela legitimidade do Conhecimento endossado e pela existência dos bens, perante os endossatários sucessivos ou perante o portador.
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Art. 22. A subcontratação, por Empresa de Transporte Comercial, da execução dos serviços de transporte de bens com um Transportador Comercial Autônomo, será formalizada mediante documento, que
conterá, pelo menos, os seguintes elementos essenciais:
I - Nome, endereço, número de inscrição no CGC ou
CPF e número de registro no RTB, dos transportadores, subcontratante e subcontratado;
U - Indicação de origem e destino da viagem e endereço
para descarga;
UI - Indicação do responsável pela descarga;
IV - Listagem dos números dos Conhecimentos de
Transporte correspondentes aos bens transportados, ou número
de identificação do manifesto referente à viagem;
V - Peso total da carga;
VI - Prazo ajustado para a espera para descarga, no
destino, e valor da indenização devida pelo subcontratante pelo
prazo que exceder a espera ajustada, ressalvados os casos justificados;
VU - Preço do serviço subcontratado;
VIU - Condições de pagamento ao subcontratado.
Parágrafo único. O instrumento de subcontratação será documento anexo ao Conhecimento de Transporte ou manifesto.
Seção II

Das Obrigações das Partes Envolvidas no Transporte
Art. 23. A responsabilidade do transportador inicia-se com o recebimento dos bens em seu depósito ou no local indicado pelo usuário e
cessa com a entrega dos mesmos ao destinatário ou consignatário.
§ I? Quando da entrega dos bens ao destinatário ou consignatário, competirá a este a conferência e as providências legais em caso de
ocorrência de perda ou dano causado aos referidos bens. Uma vez assinado o recibo da entrega, sem declaração de ocorrência de perda ou dano, não caberá qualquer reclamação posterior, por parte do destinatário
ou consignatário, contra o transportador.
§ 2? A responsabilidade do transportador fica limitada ao valor
declarado pelo usuário, constante do Conhecimento de Transporte.
Art. 24. Quando outro prazo não for estabelecido em contrato, os
bens que não forem entregues pelo transportador no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão do Conhecimento, serão

468

ATOS DO PODER EXECUTIVO

considerados como extraviados, sujeitando o transportador ao pagamento das indenizações devidas ou habilitando o beneficiário ao recebimento de seguro, quando existir.
§ I? São circunstâncias que, enquanto perdurarem os seus efeitos, suspendem, até sua cessação, o prazo previsto neste artigo, desde
que o transportador comprove ou tenha comunicado tempestivamente o
fato e sua cessação ao contratante do tansporte:

I - Bloqueio ou interrupção de tráfego rodoviário, por
motivo alheio ao controle do transportador;
II - Recusa de recebimento dos bens pelo destinatário ou
consignatário.
§ 2? Em caso de recusa de recebimento dos bens pelo destinatário
ou consignatário, este deverá indicar as razões no corpo do Conhecimento. Se não o fizer, prevalecerá a declaração do transportador.

Art. 25. O transportador somente poderá eximir-se da responsabilidade pelas perdas e danos aos bens, quando resultantes de:
I
Erro ou negligência do embarcador ou do destinatário;
II
Inadequação de embalagem;
III
Vício intrínseco dos bens;
IV
Manuseio, embarque ou descarga dos bens executados pelo embarcador ou destinatário;
V - Greves, lock-outs ou dificuldades opostas aos serviços de transporte, desde que não resultantes de ação ou omissão
do transportador, seus prepostos, empregados e agentes;
VI .- Caso fortuito e força maior comprovados.
Art. 26.

O embarcador deverá observar as seguintes exigências:
I - Declaração correta do conteúdo, peso ou volume e
valor dos bens confiados ao transportador;
II - Atendimento das legislações fiscal e de transporte
pertinentes;
III - Acondicionamento dos bens em embalagens adequadas e seguras.

Art. 27. O transportador recusará o transporte quando as condições dos bens ou da embalagem possam ocasionar riscos à segurança
de trânsito ou danos à vida humana, ao veículo, a bens de terceiros ou
ao meio ambiente, quando em desacordo com a regulamentação aprovada pelo Decreto n? 88.821, de 6 de outubro de 1983 e, ainda, quando os
bens não estiverem acompanhados de documentos exigidos em lei, regulamentoou norma.
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Parágrafo umco. O transportador poderá, também, recusar o
transporte ou lançar reservas no Conhecimento de Transporte, quando
julgar inexata a descrição dos bens, feita pelo usuário ou embarcador,
ou quando julgar que a integridade dos referidos bens estiver comprometida.
Art. 28. O embarcador indenizará o transportador pelas perdas e
danos a que der causa, em decorrência do descumprimento de normas
legais e regulamentares relativas ao embarque.
Art. 29. O pagamento do preço dos serviços de transporte será
feito no ato da entrega ou da retirada dos bens transportados, salvo se
outra condição for ajustada entre as partes.
Parágrafo único. Para garantia de pagamento do preço dos serviços, o transportador poderá reter bens de propriedade do usuário que
lhe tenham sido confiados para transporte (Decreto n:' 19.473/30).

Seção III
Dos Deveres ao Transportador perante a
Administração Pública
Art. 30. Os veículos de transportador registrado no RTB serão
identificados de acordo com normas baixadas pelo Conselho Nacional
de Trânsito, por proposta do Ministério dos Transportes.
Art. 31. Os transportadores de bens prestarão, no prazo fixado,
as informações de caráter operacional que, periodicamente, lhes forem
solicitadas, pelo DNER.
CAPÍTULO IV

Das Infrações e Penalidades
Art. 32. A inobservância dos preceitos legais, regulamentares e
normativos referentes ao registro e ao exercício da atividade de transporte de bens sujeita o transportador às seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais sanções, de outra natureza, previstas na legislação
em vigor:
I
Advertência escrita;
II
Multa;
IH
Suspensão temporária do exercício da atividade;
IV
Cancelamento do registro no RTB.
§ I? Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de natureza diversa, apl icar-se-ão, cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma.
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§ 2?

A fiscalização e a aplicação das penalidades constantes dos

incisos I e II deste artigo competem ao órgão ou entidade com jurisdição sobre a via utilizada para o transporte.
§ 3? As autoridades estaduais, municipais, territoriais e do Distrito Federal deverão comunicar ao DNER quaisquer penalidade aplicadas em suas respectivas jurisdições, para efeito de averbação no registro do infrator.
§ 4? A penalidade de suspensão temporária do exercicio da atividade de transporte será aplicada pelo Diretor da Diretoria de Transporte de Carga do DNER, por proposta de órgão ou entidade com jurisdição sobre a via onde se deu a infração. Poderá, ainda, aplicar-se mencionada penalidade à vista das averbações constantes do RTB.

§ 5? A penalidade de cancelamento de registro de transportador,
no RTB, será aplicada pelo Ministro dos Transportes, mediante proposta justificada do DNER ou das autoridades sob cuja jurisdição a infração tenha sido cometida.
§ 6? O transportador poderá, com efeito suspensivo, interpor recurso ao órgão ou entidade que tenha aplicado a penalidade, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação da
aplicação da mesma.
§ 7? Os recursos, que versem sobre as penalidades de advertência
e de multa, processar-se-ão perante as instâncias administrativas peculiares ao órgão ou entidade que as tenha aplicado.

Art. 33.

A advertência escrita será aplicada nos seguintes casos:
I - Falta, no veiculo das legendas obrigatórias de identificação do registro do transportador no RTB;
II - Não portar, o condutor do veículo, documento exigido por lei, regulamento ou norma, para o acompanhamento de
bens;

III - Não atender, o transportador, às solicitações do
DNER (art. 31);
IV - Não atendimento ao disposto no artigo 41 deste regulamento.
Art. 34. A penalidade de multa, que variará de 2 (duas) até 8 (oito) vezes o valor de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional
(ORTN), será aplicada nos seguintes casos:
I - 2 (duas) ORTN:
a) Quando o infrator tiver sido advertido por mais de 3
(três) vezes no periodo de 1 (um) ano civil;
b) Não fornecimento, pela Empresa de Transporte ComerciaI, ao transportador subcontratado, de via do subcontrato;
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c) Execução de transporte infringindo norma ou instrução
complementar a este regulamento;
II - 4 (quatro) üRTN:
a) Quando o transportador não renovar, tempestivamente, o
seu registro no RTB;
b) Quando comprovado que o Transportador Comercial Autônomo é proprietário ou co-proprietário de mais de um veículo
de carga.
III - 8 (oito) üRTN:
a) Prestação, por Transportador de Carga Própria, de serviço de transporte mediante remuneração através de frete;
b) Na subcontratação, por Empresa de Transporte Comercial, de Transportador" Comercial Autônomo sem a emissão de
documento formal de subcontrato a que se refere o artigo 22
deste regulamento.
§ I? A multa deverá ser recolhida dentro do prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data do recebimento da respectiva notificação, ou da
ciência do indeferimento de recurso interposto.
§ 2? A multa não recolhida dentro do prazo a que se refere o parágrafo anterior será inscrita como dívida ativa e cobrada por via judicial com os acréscimos de lei, inclusive correção monetária.
§ 3? A multa constituirá receita do órgão ou entidade que" a tenha
aplicado.
Art. 35. A pena de suspensão temporária do exercício da atividade de transporte será aplicada nos seguintes casos:
I - Suspensão por 30 (trinta) dias - se o infrator tiver
sido multado em um ou mais de um dos casos previstos no inciso I do artigo 34, por mais de 3 (três) vezes durante um ano cio
vil;
II - Suspensão por 60 (sessenta) dias - se o infrator tíver sido multado em um ou mais de um dos casos previstos no
inciso II do artigo 34, por mais de 3 (três) vezes durante um ano
civil;
III - Suspensão por 90 (noventa) dias - se o infrator tiver
sido multado em um ou mais de um dos casos previstos no inciso III do artigo 34, por mais de 3 (três) vezes durante um ano cio
vil.
Art. 36. A penalidade de cancelamento do registro no RTB será
aplicada nos seguintes casos:
I - Falsidade documental ou prestação de informação
falsa para inscrição, alteração ou renovação do registro no
RTB;
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II - Adulteração ou falsificação do Certificado de Registro no RTB;
III - Adulteração ou falsificação do Conhecimento de
Transporte;
IV - Verificação de que o transportador deixou de deter
capacidade para o exercício da atividade de transporte;
V - Se ao infrator tiverem sido aplicadas penalidades de
suspensão do exercício da atividade que, cumulativamente, excedam de 120 (cento e vinte) dias, durante um ano civil;
VI - Comprovada inidoneidade no exercício da atividade.
Parágrafo único. A aplicação da pena de cancelamento do registro
no RTB será precedida de ampla defesa concedida ao transportador.
Art. 37. A s infrações às normas e instruções peculiares ao transporte de cargas 'ou produtos perigosos reger-se-ão pelo disposto no
Decreto-lei n:' 2.063, de 6 de outubro de 1983,'e no Decreto n:' 88.821, de
6 de outubro de 1983, sem prejuizo das previstas neste regulamento.
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais
Art. 38. No tocante ao transporte internacional de, bens entre o
Brasil e países com redes rodoviárias interligadas, ficam ressalvados
os direitos àe reciprocidade assegurados em acordos ou convênios bilaterais ou multilaterais firmados pelo Governo Brasileiro.
Art. 39. Os benefícios fiscais ou estímulos governamentais que
objetivem o desenvolvimento da atividade de que trata este regulamento só poderão, ser fruídos por transportadores em situação regular perante o RTB, como detentores de autorização legal (artigo 7? deste regulamento) .
Art. 40. Ao transportador registrado ou autorizado pelo DNER,
por Estado, Município, Território ou Distrito Federal até o dia 20 (vinte)
de abril de 1983, é assegurado o direito de continuar operando na situação em que se encontra naquela data, devendo registrar-se no RTB nas
condições expressas nos §§ I? e 2? deste artigo.
§ 1? O transportador de que trata este artigo deverá apresentar ao
DNER:
a) Q formulário a que se refere o artigo 6? deste regulamento;
b) Prova de ser detentor de registro ou de autorização para
operar em transporte de bens, expediào até.a data acima referida;
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c) Prova de quitação com o Imposto Sobre Serviços de
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas (ISTR).
§ 2? No caso de o transportador de que trata este artigo pretender
introduzir alterações na situação anterior, deverá observar as prescrições gerais deste regulamento.
§ 3? O transportador que iniciou sua atividade entre o dia 20 de
a bril de 1983 e a data da entrada em vigor do presente regulamento deverá, para registrar-se, satisfazer às exigências do artigo 6? deste regulamento.

Art. 41. O número de identificações do transportador no RTB deve constar, expressamente, de todos os papéis, documentos e livros de
seu uso.
Art. 42. O Ministério dos Transportes, na implementação deste
regulamento, poderá contar com a colaboração de entidade de classe,
patronais ou profissionais, podendo, inclusive, delegar-lhes, mediante
instrumento próprio, atividades que não sejam de competência exclusiva do poder público.
Parágrafo único. As entidades de que trata este artigo, exercitando a função que a lei lhes assegura, colaborarão e assistirão o Ministério dos Transportes no cumprimento deste regulamento.
Art. 43. O Ministério dos Transportes fixará, dentro de 60 (sessenta) dias, a data de início e a cronologia do funcionamento do RTB e
baixará as normas pertinentes.
Parágrafo único. A aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 6?, 8?, 9?, 11 e 12 deste regulamento dar-se-á a partir da data do
início do funcionamento do RTB.
Art. 44. O Ministro dos Transportes e o Ministro da Justiça disporão, oportunamente, sobre o registro dos transportadores que operem
exclusivamente com veículos leves, comerciais ou de uso misto, com
peso bruto total inferior a 8 (oito) toneladas.
Art. 45. As disposições deste regulamento não se aplicam aos órgãos públicos de administração direta e autarquias da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, às Forças Armadas, corporações policiais militares e às representações diplomáticas e consulares no País,
que sejam proprietárias de veículos de carga.
Art. 46. os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro dos
Transportes, ouvido o Ministério da Justiça no que couber.
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Art. 47. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel
Cloraldino Soares Severo

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.
II - As retificações e republícações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

I -

DECRETO

DECRETO N? 89.501, DE 30 DE MARÇO DE 1984
Extingue o Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto o Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos, criado pelo Decreto n? 75.922, de I? de julho de 1975.
§ I? Em decorrência do disposto neste artigo, fica extinto o Grupo Executivo responsável pela implementação do Programa.
§ 2? Os Ministérios e Órgãos Federais poderão continuar participando suplementarmente, com recursos próprios do custeio dos serviços prestados pelos Centros Sociais Urbanos.
Art. 2? Caberá ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República - SEPLAN /PR, adotar as medidas necessárias ao cumprimento do presente decreto, inclusive quanto à aplicação dos recursos destinados ao Programa no corrente exercício.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de março de 1984; 163? da Independência e 96:' da
República.

roxo

FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Neto

RETIFICAÇÃO
I -

DECRETO

DECRETO N? 89.329, DE 25 DE JANEIRO DE 1984
Cassa a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Jaguaribe Ltda. para executar
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jegueribe. Estado do
Ceará.
Publicado no Diário Oficial de 26 de janeiro de 1984 - Seção L

Retiiiceção
- Na página 1261, I? coluna, na epígrafe, onde se lê:
... Decreto n? 89.329, de 25 de fevereiro de 1984 ...
Leia-se: ... Decreto n? 89.329, de 25 de janeiro de 1984 ...
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Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Juizado de Menores (Decreto
n? 89.845, de 26 de junho de 1984)
Justiça do Trabalho (Decreto n? 89.571,
de 24 de abril de 1984)
Justiça do Trabalho (Decreto n:' 89.795,
de 13 de junho de 1984)
Justiça do Trabalho - Tribunais Regionais da 9?, 11~ e 12? Regiões (Decreto n?
89.717, de 29 de maio de 1984)
Justiça Eleitoral (Decreto n? 89.571, de
24 de abril de 1984)
Justiça Eleitoral - Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas (Decreto n?
89.661, de 16 de maio de 1984)
Justiça Federal de I? Instância (Decreto
n? 89.660, de 16 de maio de 1984)
Justiça Federal de 1 ~ Instância (Decreto
n? 89.703, de 24 de maio de 1984)
Justiça Militar (Decreto n? 89.571, de 24
de abril de 1984)
Justiça Militar (Decreto n? 89.791, de 13
de junho de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n:'
89.731, de 4 de junho de 1984)
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n?
89.746, de 5 de junho de 1984)
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
89.787, de 13 de junho de 1984)
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n?
89.789, de 13 de junho de 1984)
Ministério da Agricultura - Secretaria
Geral (Decreto n? 89.563, de 18 de abril
de 1984)
Ministério da Agricultura - Secretaria
Geral (Decreto n? 89.858, de 26 de junho
de 1984)
Ministério da Educação e Cultura Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior e Fundação
de Assistência ao Estudante (Decreto n?
89.672, de 16 de maio de 1984)
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Ministério da Educação e Cultura
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Decreto n?
89.846, de 26 de junho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Departamento de Administração (Decreto
n? 89.839, de 26 de junho 'de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n'' 89.632, de 8 de maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.699, de 23 de maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.714, de 29 de maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.857, de 26 de junho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (Decreto n? 89.726, de 31 de maio

nadas e Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus (Decreto n? 89.842,
de 26 de junho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura -.
Universidade Federal do Ceará (Decreto
n? 89.671, de 16 de maio de 1984)
Ministério da Fazenda - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.772,
de 12 de junho de 1984)
Ministério da Fazenda - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.782,
de 13 de junho de 1984)
Ministério da Fazenda - Gabinete do
Ministro e da Secretaria da Receita Federal (Decreto n? 89.668, de 16 de maio

de 1984)

Ministério da Indústria e do Comércio
- Departamento N acional de Registro
do Comércio (Decreto n? 89.514, de 4 de
abril de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Diversas Unidades Orçamentárias
(Decreto n? 89.735, de 4 de junho de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
Diversas Unidades Orçamentárias
(Decreto n? 89.863, de 26 de junho de

Ministério da Educação e Cultura Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Decreto n:' 89.692, de 22 de
maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Decreto n? 89.693, de 22 de
maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Decreto n? 89.850, de 26 de junho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Decreto n? 89.854, de
26 de junho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e Centro N acionaI de
Educação Especial (Decreto n? 89.559,
de 18 de abril de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de Educação Física e Desportos
e Instituto Nacional de Estudos e Pesquísas Sociais (Decreto n? 89.666, de 16
de maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral (Decreto n? 89.638, de 8 de
maio de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral e Entidades Supervisio-

de 19841

Ministério da Fazenda - Secretaria Geral (Decreto n? 89.715, de 29 de maio de
1984)

Ministério da Fazenda - Secretaria Geral (Decreto n:' 89.749, de 5 de junho de
1984)

1984)

Ministério da Indústria e do Comércio
- Secretaria de Tecnologia - Industrial
- STI (Decreto n? 89.570, de 24 de abril
de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Secretaria de Tecnologia Industrial STI (Decreto n? 89.716, de 29 de maio de
19841

Ministério da Indústria e do Comércio
- Secretaria Geral (Decreto n? 89.788,
de 13 de junho de 1984)
Ministério da Justiça - Departamento
de Imprensa N acíonal (Decreto n?
89.773, de 12 de junho de 1984)
Ministério da Justiça - Departamento
de Polícia Federal (Decreto n? 89.642, de
8 de maio de 1984)
Ministério da Justiça - Departamento
Penitenciário Federal (Decreto n? 89.701,
de 23 de maio de 1984)
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Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.513,
de 4 de abril de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.639,
de 8 de maio de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n ? 89.724,
de 31 de maio de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.748,
de 5 de junho de 1984)
Ministério da Marinha - Secretaria Geral (Decreto n~ 89.690, de 22 de maio de
19841

Ministério da Previdência e Assistência
Social - Central de Medicamentos (Decreto n? 89.847, de 26 de junho de 1984)
Ministério da Previdência e Assistência
Social - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.792, de 13 de junho de
19841

Ministério da Previdência e Assistência
Social - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.793, de 13 de junho de
1984)

Ministério da Previdência e Assistência
Social - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.849, de 26 de junho de
1984)

Ministério da Previdência e Assistência
Social - Gabinete do Ministro, Secretaria Geral e Departamento de Administração (Decreto n~ 89.665, de 16 de maio
de 1984)

Ministério da Saúde - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.705, de
24 de maio de 1984)
Ministério da Saúde - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n'' 89.792, de
13 de junho de 1984)
Ministério da Saúde - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.793, de
13 de junho de 1984)
Ministério da Saúde - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.849, de
26 de junho de 1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas (Decreto
n? 89.574, de 24 de abril de 1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas (Decreto
n~ 89.641, de 8 de maio de 1984)

Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas (Decreto
n? 89.747, de 5 de junho de 1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas (Decreto
n:' 89.852, de 26 de junho de 1984)
Ministério das Comunicações - Departamento do Pessoal (Decreto n? 89.723,
de 31 de maio de 1984)
Ministério das Comunicações - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n?
89.734, de 4 de junho de 1984)
Ministério das Com unícações - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n~
89.743, de 5 de-junho de 1984)
Ministério das Minas e Energia (Decreto
n:' 89.732, de 4 de junho de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Comissão Nacional de Energia Nuclear
(Decreto n? 89.504, de 2 de abril de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Comissão Nacional de Energia Nuclear
(Decreto n'' 89.667, de 16 de maio de
19841

Ministério das Minas e Energia - Conselho Nacional do Petróleo e Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (Decreto n:' 89.633, de 8 de maio de
1984)

Ministério das Minas e Energia - Departamento N acionaI da Produção Mineral - DNPM (Decreto n:' 89.859, de 26de
junho de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.742, de 5 de junho de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral (Decreto n:' 89.689, de 22
de maio de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral (Decreto n:' 89.722, de 30
de maio de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral e Departamento de Administração (Decreto n:' 89.636, de 8 de
maio de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n:' 89.738, de 4 de junho
de 19841

Ministério das Relações Exteriores (Decreto n:' 89.637, de 8 de maio de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n~ 89.698, de 23 de maio de 1984)
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Ministério das Relações Exteriores (Decreto n:' 89.737, de 4 de junho de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n:' 89.790, de 13 de junho de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n'' 89.844, de 26 de junho de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n:' 89.866, de 26 de junho de 1984)
Ministério do Exército (Decreto n:'
89.731, de 4 de junho de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n:' 89.561,
de 18 de abril de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n:' 89.725,
de 31 de maio de 1984)
Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.744,
de 5 de junho de 1984)
Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.746,
de 5 de junho de 1984)
Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.787,
de 13 de junho de 1984)
Ministério do Interior ~ Secretaria Geral (Decreto n:' 89.565, de 18 de abril de
19841

Ministério do Interior - Secretaria Geral (Decreto n:' 89.745, de5 de junho de
1984)

Ministério do Interior ~ Secretaria Ge:
ral e Departamento do Pessoal (Decreto
n" 89.840, de 26 de junho de 1984)
Ministério do Interior - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n:' 89.751, de 5 de junho de 1984)
Ministério do Interior - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas - Departamento do Pessoal (Decreto n:'
89.564, de 18 de abril de 1984)
Ministêrio do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n'' 89.705,
de 24 de maio de 1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.792,
de 13 de junho de 1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.793,
de 13 de junho de 1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n" 89.849,
de 26 de junho de 1984)
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Ministério do Trabalho - Gabinete do
Ministro (Decreto n" 89.640, de 8 de maio
de 1984)
Ministério do Trabalho - Gabinete do
Ministro e Secretaria Geral - Órgãos
Regionais do Trabalho (Decreto n:'
89.573, de 24 de abril de 1984)
Ministério dos Transportes - Diversas
Unidades da Administração Direta (Decreto n:' 89.560, de 18 de abril de 1984)
Ministério dos Transportes - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
89.740, de 5 de junho de 1984)
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral (Decreto n:' 89.836, de 26 de junho
de 19841

Ministério dos Transportes e Secretaria
Geral (Decreto n:' 89.848, de 26 de junho
de 19841

Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral (Decreto n:' 89.872, de 28 de junho
de 19841

Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral e Conselho Diretor do Fundo da
Marinha Mercante - Vigência - Altera
(Decreto n:' 89.775, de 13 de junho de
19841

Ministério dos Transportes -. Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n:' 89.634, de 8 de maio de 1984)
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n:' 89.853, de 26 de junho de
19841

Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas e
Conselho Diretor do Fundo da Marinha
Mercante (Decreto n:' 89.733, de 4 de junho de 1984)
Ministérios Militares (Decreto n? 89.670,
de 16 de maio de 1984)
Ministêrios Militares (Decreto n:' 89.728,
de 4 de junho de 1984)
Ministérios Militares (Decreto n:' 89.837,
de 26 de junho de 1984)
Orçamento da União - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n" 89.515, de
4 de abril de 1984)
Orçamento da União - Diversos Órgãos
(Decreto n:' 89.794, de 13 de junho de
1984)

Orçamento da União - Diversos Órgãos
(Decreto n:' 89.861, de 26 de junho de
19841
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Orçamento da União - Diversos Órgãos
{Decreto n:' 89.664, de 16 de maio de

Presidência da República - Hospital
das Forças Armadas (Decreto n:' 89.838,
de 26 de junho de 1984)
Presidência da República - Hospital
das Forças Armadas (Decreto n:' 89.841,
de 26 de junho de 1984)
Presidência da República - Secretaria
de Planejamento (Decreto n:' 89.558, de
18 de abril de 1984)
Presidência da República - Secretaria
de Planejamento (Decreto n:' 89.663, de
16 de maio de 1984)
Presidência da República - Secretaria
de Planejamento - Entidades Supervisionadas (Decreto n:' 89.572, de 24 de
abril de 1984)
Presidência da República e Secretaria de
Planejamento e Entidades Supervisionadas (Decreto n" 89.845, de 26 de junho de

1984)

Orçamento da União - Diversos Órgãos
(Decreto n:' 89.729, de 4 de junho de 1984)
Presidência da República - Conselho
de Segurança Nacional (Decreto n:'
89.635, de 8 de maio de 1984)
Presidência da República - Conselho
de Segurança Nacional (Decreto n:'
89.855, de 26 de junho de 1984)
Presidência da República - Conselho
de Segurança Nacional (Decreto n:'
89.864, de 26 de junho de 1984)
Presidência da República - Conselho
de Segurança N acional e Hospital das
Forças Armadas (Decreto n:' 89.862, de
26 de junho de 1984)
Presidência da República - Conselho
de Segurança Nacional e SEPLAN (Decreto n:' 89.535. de 10 de abril de 1984)
Presidência da República - Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP (Decreto n:' 89.691, de 22 de
maio de 1984)
Presidência da República - Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP (Decreto n:' 89.718, de 29 de
maio de 1984)
Presidência da República - Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP (Decreto n:' 89.741, de 5 de
junho de 1984)
Presidência da República - Diversas
Unidades Orçamentârias (Decreto n"
89.774, de 12 de junho de 1984)
Presidência da República - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
89.783, de 13 de junho de 1984)
Presidência da República - EstadoMaior das Forças Armadas (Decreto n''
89.536, de 10 de abril de 1984)
Presidência da República - EstadoMaior das Forças Armadas (Decreto n"
89.576, de 24 de abril de 1984)
Presidência da República - EstadoMaior das Forças Armadas (Decreto n:'
89.770, de 12 de junho de 1984)
Presidência da República
Gabinete
(Decreto n:' 89.769, de 12 de junho de
19841

Presidência da República - Hospital
das Forças Armadas (Decreto n:' 89.771,
de 12 de junho de 1984)

1984)

Presidência da República - Secretaria
de Planejamento - Entidades Supervisionadas (Decreto n:' 89.730, de 4 de junho de 1984)
Senado Federal (Decreto n:' 89.720, de 30
de maio de 1984)
Senado Federal (Decreto n:' 89.781, de 13
de junho de 1984)
Senado Federal (Decreto n:' 89.795, de 13
de junho de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios (Decreto n? 89.732, de
4 de junho de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios (Decreto n:' 89.856, de
26 de junho de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios (Decreto n:' 89.867, de
26 de junho de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto
n:' 89.750, de 5 de junho de 1984)
Tribunal de Contas da União (Decreto
n:' 89.513, de 4 de abril de 1984)
-

Tribunal Federal de Recursos (Decreto
n:' 89.662, de 16 de maio de 1984)

-

Tribunal Federal de Recursos (Decreto
n:' 89.781, de 13 de junho de 1984)
Vice-Presidência da República - Gabinete (Decreto n:' 89.706, de 24 de maio de
1984)
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CURSO DE GRADUAÇAO - Estudante
estrangeiro - Matrícula de cortesia '--Requisitos - Concessão (Decreto n:'
89.758, de 6 de junho de 1984)

D
DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA - Ministro do Exército - V. Ministério do
Exército
DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL - Cargo - Transformação - Autoriza (Decreto n:' 89.503, de 2de abril de
1984)

Gratificação de Função Policial - Regulamenta (Decreto n:' 89.522, de 4 de abril
de 19841

Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Composição
(Decreto n" 89.621, de 7 de maio de 1984)
DESAPROPRIAÇAO - Imóveis - Estado
. de Mato Grosso - Interesse social Declara (Decreto n'' 89.618, de 7 de maio
de 19841

Imóvel - Município de Prainha (PA) Interesse social - Declara (Decreto n:'
89.677, de 17 de maio de 1984)
Imóvel rural - Município de Alto Paraguai (MG) - Interesse social - Declara
(Decreto n:' 89.812, de 19 de junho de
1984)

Imóvel rural - Município de Cãceres
(MT) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.753, de 5 de junho de 1984)
Imóvel rural - Município de Coroatá
(MA) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.681, de 17 de maio de 1984)
Imóvel rural - Município de Coronel
Vivida (PR) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.814, de 19 de junho de
19841

Imóvel rural - Município de Floresta
(FEl - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.755, de 5 de junho de 1984)
Imóvel rural - Município de Nortelândia (MG) - Interesse social - Declara
(Decreto n:' 89.810, de 19 de junho de
19841

Imóvel rural - Município de Populina
(SPl - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.645, de 10 de maio de 1984)
Imóvel rural - Município de São Félix
do Araguaia (MT) - Interesse social -

Declara (Decreto n:' 89.680, de 17 de
maio de 1984)
Imóvel rural - Município de Turmalina
(SP) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.645, de 10 de maio de 1984)
Terras - Município de Botucatu (SP) Utilidade pública - Declara (Decreto n"
89.831, de 25 de junho de 1984)
Terras - Municípios de Bragança Paulista (SP) - Utilidade pública - Declara (Decreto n:' 89.804, de 14 de junho de
19841

Terras - Município de Cabo Frio fRJ)
- Utilidade pública - Declara (Decreto
n:' 89.832, de 25 de junho de 1984)
Terras - Município de Londrina (PRl Área - Retificação (Decreto n" 89.583,
de 24 de abril de 1984)
Terras - Município de Mogi das Cruzes
(SP) - Utilidade pública - Declara (Decreto n? 89.800, de 14 de junho de 1984)
Terras - Município de Sorocaba (SP) Utilidade pública - Declara (Decreto n:'
89.801, de 14 de junho de 1984)
Terrenos - Belém (PA) - Utilidade pública - Declara (Decreto n:' 89.'537, de 10
de abril de 1984)
Terrenos - Município de Santa Maria
(RS) - Utilidade pública - Declara
(Decreto n" 89.710, de 28 de maio de
1984)

DESPORTO MILITAR - V. Forças Armadas
DISTRITO FEDERAL - V. Medidas de
Emergência

E
EMBAIXADA - Brunei - Criação (Decreto n:' 89.873, de 28 de junho de 1984)
EMBRAER AIRCRAFT CORPORATION
- V. Capital Social
EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA
S.A. - V. Energia Hidráulica
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO - V.
Crédito Suplementar
ENERGIA HIDRÁULICA - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL - Município de Capanema
(PR) - Concessão - Outorga (Decreto
n" 89.5"81, de 24 de abril de 1984)
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- ELETROSUL - Município de Céu
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Azul (PR) - Concessão - Outorga (Decreto n:' 89.581, de 24 de abril de 1984)
Companhia Geral de Melhoramentos em
Pernambuco - Município de Rio Formoso (PEl - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.654, de 15 de maio de 1984)
Empresa Elétrica Bragantina S.A.
Município de Bragança Paulista (SP)
Concessão
Outorga (Decreto n:'
89.776, de 13 de junho de 1984)
Knorr & Cia. Ltda - (HidroelétrIca Panambi S.A.) - Município de Panambi
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.582, de 24 de abril de 1984)

ESCOLA DE ENGENHARIA DE VASSOURAS - Vassouras (RJ) - Curso Funcionamento - Autoriza (Decreto n:'
89.853, de 14 de maio de 1984)

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Composição
(Decreto n'' 89.512, de 4 de abril de 1984)
Grupo DAS - Categoria Assessoramento Superior.- Composição - Altera (Decreto n? 88.807, de 19 de junho de 1984)
Grupo DAS - Categoria Assessoramento Superior - Composição (Decreto n:'
89.511, de 4 de abril de 1984)
ESCOLA SUPERIOR DE RIO VERDE Rio Verde (GO) - Cursos - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:' 89.550, de
11 de abril de 1984)
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS - Professor de I? e 2? graus Empregos - Cria (Decreto n:' 89.806, de
14 de junho de 1984)
ESTATUTO - Petróleo Brasileiro S.A.
PETROBRÁS - Altera (Decreto n:'
89.761, de 6 de junho de 1984)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Aquisição - Autoriza (Decreto n'' 89.600, de 2
de maio de 1984)
Terrenos - Aquisição - Autoriza (Decreto n:' 89.688, de 22 de maio de 1984)
ESTUDANTES ESTRANGEIROS - V
Curso de Graduação

F
FACULDADE DE BELAS ARTES - São
Paulo (SP) - Cursos de. Comunicação
Visual e de Desenho Industrial - Funcionamento - Autoniza (Decreto n:'
89.868, de 26 de junho de 1984)

FACULDADE DE CIENCIAS CONTÃBEIS E ADMINISTRATIVAS DE SÃO
MIGUEL PAULISTA - São Miguel
Paulista (SP) - Cursos - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:' 89.615, de
4 de maio de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BAURU
- Bauru (SP) - Curso - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 89.617, de 4 de
maio de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
E SOCIAIS - Rio de Janeiro {RJl Curso - Funcionamento
Autoriza
(Decreto n:' 89.674, de 16 de maio de
1984)

FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNICA - Nilópolis (RJ) - Curso - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:'
89.623, de 7 de maio de 1984)
FACULDADE DE ENFERMAGEM DE
SANTOS - Cursos - Funcionamento
- Autoriza (Decreto n" 89.616, de 4 de
maio de 1984)
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE MACEIO - Curso - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 89.614, de 4 de maio de 1984)
FACULDADE DE FILOSOFIA DE RIO
VERDE .- Rio Verde (GO) - Curso Funcionamento - Autoriza (Decreto n:'
89.550, de 11 de abril de 1984)
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE
BARRETOS - Barretos (SP) - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:' 89.709,
de 25 de maio de 1984)
FACULDADE DE PSICOLOGIA DE
JOINVILLE - Joinville (SC) - Curso
- Funcionamento - Autoriza (Decreto
n? 89.673, de 16 de maio de 1984)
FACULDADE DE FISIOTERAPIA DOM
DOMÉNICO - Guaruiá (SPj - Curso
- Funcionamento - Autoriza (Decreto
n:' 89.517, de 4 de abril de 1984)
F ACULDADE DE NUTRIÇÃO DOM DOMÉNICO - Guaruiá (SP) - Curso Funcionamento - Autoriza (Decreto n''
89.786, de 13 de junho de 1984)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO - São Paulo (SP) - Curso de Graduação de Professores - Funcionamento - Altera (Decreto n:' 89.784,
de 13 de junho de 1984)
FEIJÃO - V. Preços Mínimos
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FLORESTAL ACESITA S.A. - V. Capital
Social
FONOAUDIOLOGIA - V. Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia
FORÇAS ARMADAS - Plano Geral de
Convocação para o Serviço Militar Inicial em 1985 - Aditamento - Aprova
(Decreto n:' 89.527. de 5 de abril de 1984)
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inícial em 1985 - Aditamento - Aprova (Decreto n" 89.727. de
I? de junho de 1984)
Secretaria Geral do Conselho Internacional do Desporto Militar - Representação - Institui (Decreto n:' 89.870, de
28 de junho de 1984)
Tabelas de Etapas, dos Complementos
da Ração Comum e do Quantitativo das
Rações Operacionais - Segundo semestre de 1984 - Aprova (Decreto n:' 89.808,
de 19 de junho de 1984)
FORJAS ACESITA S.A. - V. Capital Social
FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUlPA
E CULTURA - V. Utilidade Pública
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE MARlNGÁ - V. Utilidade
Pública
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA
VERDE - FEBAVE - V. Utilidade
Pública
..
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS - V. Faculdade de Odontologia
de Barretos
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JAYME
DE ALTAVILA - Maceió (AL) - V.
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Maceiô
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA - Vassouras (RJ) -. V.
Escola de Engenharia de Vassouras
FUNDAÇÃO JOANA GOMES DA SILVA
- V. Utilidade Pública
FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE
RIO VERDE - V. Escola Superior de
Rio Verde
V. Faculdade de Filosofia de Rio Verde

deliberação coletiva - Declara (Decreto
n? 89.651, de 11 de maio de 1984)

G
GIRASSOL - V. Preços Mínimos
GOIÁS - V. Medidas de Emergência
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
Área jurídica - Concessão - Regulamenta (Decreto n:' 89.676, de 16 de maio
de 19841
GRATIFICAÇÚES - V. Servidor Público
GRUPO DAS SAMARITANAS - V. Utilidade PÚblíca

H
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - V. Utilidade Pública

I
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - Municípios
em situação de emergência - Crédito Cancela (Decreto n:' 89.871, de 28 de junho de 1984)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI- - Alíquotas Reduz (Decreto n? 89.675, de 16 de maio
de 19841
IMÓVEL - Doação - V. Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
- V. Desapropriação
IMOVEIS - V. Desapropriação
IMÓVEL RURAL - V. Desapropriação
- V. Desapropriação
IMOVEIS DA UNIÃO - Município de
Guararapes (SP) - Alienação - Autoriza (Decreto n? 89.601, de 2 de maio de
19841
Município de Ibitinga (SP) - Alienação
- Autoriza (Decreto n'' 89.601, de 2 de
maio de 1984)
Município de São Luis de Montes Belos
(GOl - Alienação - Autoriza (Decreto
n:' 89.601, de 2 de maio de 1984)

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI - V. Área Indígena
- V. Reserva Indígena

INDiGENA - V. Área Indígena
- V. Reserva Indígena

FUNDO DE MARINHA MERCANTE
(FMM) - Conselho Diretor - Órgão de

INSTITUIÇÃO CRISTÃ AMOR AO PROXI MO - ICAP - V. Utilidade Pública
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INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO MI·
GUEL PAULISTA - V. Faculdade de
Ciências Contábeis e Administrativas
de São Miguel Paulista
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA·
FIA E ESTATíSTICA - lBG E - E,·
trutura organizacional - Altera (Decreto n" 89.762, de 6 de junho de 1984)
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICI·
NA DE REABILITAÇÃO ~ Rio de .Ianeiro (RJ) - V. Faculdade de Ciências
da Saúde e Sociais
'
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE
CACERES - Cáceres (MT) - Cursos
- Funcionamento - Autoriza (Decreto
n? 89.719, de 30 de maio de 1984)
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRA·
SIL - IRB - V. Capital Social
INSTITUTO DOM ORIONE - V. Utilida·
de Pública
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÉN·
CIA MEDICA DA PREVIDÉNCIA SO·
CIAL - IN AMPS - Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias
Composição (Decreto n:'
89.529, de 5 de abrilde 1984)
Grupo DAS - Categoria Direção Superior - Composição (Decreto n:' 89.530,
de 5 de abril de 1984)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA·
çÃO E REFORMA AGRÁRIA - IN·
eRA - Imóvel - Município de Macapá
(AP) - Doação - Autoriza (Decreto n:'
89.577, de 24 de abril de 1984)
- Imóvel - Município de Mazagão (AP) Doação - Autoriza (Decreto n:' 89.678,
de 17 de maio de 1984)
- Imóveis - Município de Medianeira
(PR) - Área - Retifica (Decreto n:'
89.694, de 22 de maio de 1984)
- Imóveis - Município de Missal (PR) Doação - Autoriza (Decreto n:' 89.695,
de 22 de maio de 1984)
Terras devolutas da União - Licitação
- Processo - Dispensa (Decreto n:'
89.797, de 14 de junho de 19841
N"TERCÃMBIO COMERCIAL - V. Comércio Exterior

J
USTIÇA ELEITORAL - V. Crédito Suo
plementar
USTIÇA FEDERAL DE 1~ INSTÃNCIA
- V. Crédito Suplementar

JUSTIÇA MILITAR - V. Crédito Suplementar
JUSTIÇA DO TRABALHO - V. Crédito
Suplementar

K
KNORR & CIA. LTDA. (HIDROELETRI·
CA PANAMBI S.A.) - V. Energia Hidráulica

L
LIRA CECILIAN A - V. Utilidade Pública
LUTO OFICIAL - .Adalberto Pereira dos
Santos - Ex Vice-Presidente da República (Decreto n:' 89.505, de 2 de abril de
19841

M
MAMONA - V. Preços Mínimos
MEDIDAS DE EMERGENCIA - Distrito
Federal e Municípios de Goiás - Estabelece (Decreto n:' 89.566, de 18 de abril
de 19841
Distrito Federal e Municípios de Goiás
- Revogação (Decreto n:' 89.602, de 2 de
maio de 1984)
MEIO AMBIENTE - V. Política Nacional
do Meio Ambiente
- V. Reserva Biológica
MILHO - V. Preços Mínimos

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA - Comissão de Coordenação de Transporte
Aéreo Civil - COTAC - Importação de
Aeronaves - Processo - Altera (Decreto n:' 89.756, de 5 de junho de 1984)
Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica - V. Regulamento
Departamento de Ensino da Aeronáutica
- Reestruturação (Decreto n? 89.554, de
17 de abril de 1984)
Estrutura básica - Altera (Decreto n:'
89.658, de 15 de maio de 19841
Promoções - Regulamenta (Decreto n?
89.509, de 3 de abril de 1984)
V. Base Aérea
MINISTERIO DA AGRICULTURA - V.
Comissão Coordenadora da Criação do
Cavalo Nacional
V. Crédito Suplementar

ÍNDICE REMISSIVO

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÓES V. Credito Suplementar
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Ano Internacional da Juventude - Comissão Nacional - Institui (De-.
ereto n:' 89.785, de 13 de junho de 1984)
Cargo de professor - Redistribuição
(Decreto n:' 89.506, de 3 de abril de 1984)
Estudantes estrangeiros - V. Curso de
Graduação
Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Composição
(Decreto n:' 89.556, de 18 de abril de 1984)
Grupo DAS - Categorias Direção e Assessoramento Superiores - Composição
(Decreto n:' 89.557, de 18 de abril de 1984)
V. Centro Nacional de Educação Especial
V. Crédito Suplementar
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - Centro
Tecnológico do Exército - CTEX
Autonomia - Estabelece (Decreto n?
89.828, de 25 de junho de 1984)
Colônia Militar de Tabatinga - Extingue (Decreto n:' 89.555, de 17 de abril de
19841

Comando da 2~ Divisão do Exército Localização - Altera (Decreto n:' 89.656,
de 15 de maio de 1984)
Corpo de Oficiais da Reserva - V. Regulamento
Ministro do Exército - Poderes - Delega (Decreto n:' 89.586, de 26 de abril de
1984)

Oficial - General - Cargo privativo Fixa (Decreto n:' 89.739, de 4 de junho de
1984)

Promoções - Critérios - Altera (Decreto n~ 89.597, de 30 de abril de 1984)
Promoções de Graduados do Exército V. Regulamento
Quadro de Engenheiros Militares Posto de Major - Promoções - Interstício - Aumenta (Decreto n:' 89.507,
de 3 de abril de 1984)
V. Crédito Suplementar
V. Polícia Militar do Distrito Federal
V. Polícia Militar de Goiás
MINISTÉRIO EXTRAORDINÃRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÃRIOS - Terras devolutas da União - V. Instituto

Nacional de
Agrária
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Colonização e Reforma

MINISTERIO DA FAZENDA - Tabela
Permanente - Empregos - Cria (Decreto n" 89.622, de 7 de maio de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COME:RCIO - V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO INTERIOR - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA JUSTIÇA - V. Crédito
Suplementar
- V. Departamento de Polícia Federal
MINISTÉRIO
DA
MARINHA
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais - V. Regulamento
Depósito de Material Comum da Marinha - V. Regulamento
Instituto N acionaI de Estudos do Mar INEM - Cria (Decreto n:' 89.588, de 26
de abril de 1984)
Magistério da Marinha - Progressão
funcional - Regulamenta (Decreto n''
89.652, de 11 de maio de 1984)
Secretaria-Geral - Estrutura - Reorganização (Decreto n:' 89.825, de 25 de junho de 1984)
Serviço de Auditoria - V. Regulamento
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIOS MILITARES - V. Crédito
Suplementar
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
- Grupo-Atividade de Fiscalização de
Combustíveis - Criação (Decreto n:'
89.620, de 7 de maio de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - V. Crédito Suplementar
V. Instituto N acionai de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS
MINISTÉRIO DAS RELAÇÓES EXTERIORES - Estrutura básica - Fixa
(Decreto n:' 89.766, de 7 de junho de 19tH)
Representante de organismo intemacíonais - V. Curso de Graduacào
V. V Centenário do Descobrimento da
América
V. Crédito Suplementar
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M
MINISTÉRIO DA SAÚDE - V. Crédito
Especial
- V. Crédito Suplementar
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO TRABALHO - V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - V.
Crédito Suplementar
V. Crédito Suplementar

o
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE
CRISTO REI - V. Utilidade Pública
ORÇAMENTO DA UNIÃO - V. Crédito
Suplementar
ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS
EVANGéLICAS DE TIMBÓ - V. uulidade Pública
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO - Convenção n? 131 - V.
Atos Internacionais
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
- üMS - V. Atos Internacionais
ÚRGÃOS DE IDENTIFICAÇÃO - V.
Carteira de Identidade

p
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÂS - V. Estatuto
POLÍCIA MILITAR - Distrito Federal Convocação (Decreto n? 89.567. de 18 de
abril de 1984)
Distrito Federal - Convocação - Suspensão (Decreto n? 89.603, de 2 de maio
de 19841
Goiás - Convocação (Decreto n? 89.567,
de 18 de abril de 1984)
Goiás - Convocação - Suspensão (Decreto n:' 89.603, de 2 de maio de 1984)

POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - Regulamentação - Dispositivo - Acrescenta (Decreto n? 89.532, de
6 de abril de 1984)
PREÇOS MÍNIMOS - Algodão em caroço
- Fixa (Decreto n? 89.533, de 9 de abril
de 1984)
Amendoim em casca - Fixa (Decreto n"
89.533, de 9 de abril de 1984)

Aveia - Fixa (Decreto n? 89.767, de 11
de junho de 1984)
Batata-semente Fixa (Decreto n?
89.533, de 9 de abril de 1984)
Centeio - Fixa (Decreto n? 89.767, de 7
de junho de 1984)
Cevada cervejeira - Fixa (Decreto n?
89.767, de 11 de junho de 1984)
Feijão - Fixa (Decreto n? 89.533, de 9 de
abril de 1984)
Girassol - Fixa (Decreto n? 89.533, de 9
de abril de 1984)
Mamona - Fixa (Decreto n? 89.533, de 9
de abril de 1984)
Milho - Fixa (Decreto n? 89.533, de 9 de
abril de 1984)
Semente de Cevada cervejeira - Fixa
{Decreto n? 89.767, de 19 de junho de
19841
Sorgo - Fixa (Decreto n? 89.533, de 9 de
abril de 1984)
Uva - Fixa (Decreto n? 89.538, de 10 de
abril de 1984)
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA - V.
Crédito Suplementar
PROTOCOLO - V. Atos Internacionais
- V. Crédito Suplementar
V CENTENÃRIO DO DESCOBRIMENTO
DA AMÉRICA - Comemorações Membros - Designa (Decreto n? 89.682,
de 17 de maio de 1984)

R
RADIODIFUSÃO - Emissoras Reunidas
Rádio Cultura Ltda. - Alegrete (RS)'Concessão - Renova (Decreto n? 89.629,
de 8 de maio de 1984)
Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Ltda. - Santo Ângelo (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.629, de 8 de
maio de 1984)
Emissora Snrandiense Ltda.
Sarandi
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.591, de 27 de abril de 1984)
Empresa Jornalística Noroeste Ltda. Santa Rosa (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.629" de 8 de maio de
1984)
Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim
Ltda. - Blumenau (SC) - Concessão Renova (Decreto n? 89.591, de 27 de abril
de 19841

ÍNDICE REMISSIVO

Fundação Champagnat (Rádio Paraná)
- Curitiba (PR) - Concessão Renova
{Decreto n:' 89.626, de 8 de maio de 1984)
Fundação de Desenvolvimento de Picui
- FUNDEPI - Picui (PB) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.777, de 13
de junho de 1984)
Fundação Educacional Sant'Ana - Caicó (RN) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.534, de 9 de abril de 1984)
Fundação Educativa Nordeste - Rádio
Cacique - Lagoa Vermelha (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.547, de
11 de abril de 1984)
Fundação Educativa Nordeste - Rádio
Cristal - Soledade (RS) - Concessão Renova (Decreto n? 89.547, de 11 de abril
de 1984)
Fundação Isaec de Comunicação - Esteio (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.547, de 11 de abril de 1984)
Fundação João XXIII - Rádio por um
Mundo Melhor - Governador Valadares
iMG) - Concessão - Renova (Decreto
nr 89.552, de 12 de abril de 1984)
Fundação Marconi - Urussanga (SC) Concessão - Renova (Decreto n? 89.591,
de 27 de abril de 1984)
Fundação Mater et Magistra de Londrina- Rádio Alvorada de Londrinai
Londrina (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.552, de 12 de abril de 1984)
e-

Fundação N avegantes de Porto Lucena
- Porto Lucena (RS) - Concessão Renova (Decreto n ? 89.629, de 8 de maio
de 1984)
Fundação Nossa Senhora do Pilar de
Antonina - Antonina (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.626, de 8 de
maio de 1984)
Fundação Pandiá Calógeras - Universidade Mineira de Rádio e TV Educativa
(Rádio Inconfidência) - Belo Horizonte
(MG) ,--- Concessão - Revoga (Decreto
n? 89.628, de 8 de maio de 1984)
Fundação Redentorista de Comunicações Sociais - Paranagué (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.626, de
8 de maio de 1984')
Fundação Verdes Florestas - Cruzeiro
do Sul (AC) -Concessâo - Onda média
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- Outorga (Decreto n? 89.647, de 11 de
maio de 1984)
Fundação Verdes Florestas - Cruzeiro
do Sul (AC) - Concessão - Onda tropical - Outorga (Decreto n? 89.648, de 11
de maio de 1984)
Governo do Estado de Alagoas (Rádio
Dífusora de Alagoas - Concessão
Autoriza (Decreto n? 89.613, de 3 de
maio de 1984)
Governo do Estado de Alagoas (Rádio
Difusora de Alagoas) - Concessão Revoga (Decreto n? 89.612, de 3 de maio
de 1984)
IT A - Negócios e Participações Ltda.
- Itaituba (PA) - Concessão - Outorga {Decreto n? 89.508, de 3 de abril de
1984)
Mossoró Rádio Sociedade Ltda. - Mossoró (RN) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.521, de 4 de abril de 1984)
Organização Rádio Colorado Ltda. Jardinópolis iSP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.590, de 27 de abril de
19841

Ortândla Rádio Clube Ltda. - Ortândia
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.544, de 11 de abril de 1984)
Rádio Aimorés Ltda. - Aimorés (MG)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.821, de 20 de janeiro de 1984)
Rádio Alto da Serra Ltda. - Cruz Alta
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
nr 89.545, de 11 de abril de 1984)
Rádio Alto 'I'aquart Ltda. - Estrela
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.546, de 11 de abril de 1984)
Rádio Alto 'I'aquar! Ltda . ..c... Encantado
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.629, de 8 de maio de 1984)
Rádio Alto 'I'aquarl Ltda. - Rio Pardo
iRS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.713, de 29 de maio de 1984)
Rádio Alvorada de Lins Ltda. - Lins
iSP) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.553, de 12 de abril de 1984)
Rádio Alvorada de Piracicaba Ltda. Piracicaba (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.627, de 8 de maio de 1984)
Rádio Arapongas S.A. - Arapongas
(PR) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.592; de 27 de abril de 1984)
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Rádio Araranguá Ltda. - Ararangua
(SC) -- Concessão - Renova (Decreto
n? 89.591, de 27 de abril de 1984)
Rádio Araucária Ltda. - Lajes (SC) -

Rádio Diário da Manhã de Lajes Ltda.
- Transferência - Autoriza (Decreto n?
89.712, de 29 de maio de 1984)
Rádio Auri Verde de Londrina Ltda. Londrina (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.592, de 27 de abril de 1984)
Rádio Barretos Ltda. - Barretos (SP) Concessão - Renova (Decreto n? 89.547,
de 11 de abril de 1984)
Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda. Guarulhos (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.590, de 27 de abril de 1984)
Rádio Castro Ltda. - Castro (PR) Concessão - Renova (Decreto n:' 89.592,
de 27 de abril de 1984)
Rádio Charrua Ltda. Uruguaiana
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.629; de 8de maio de 1984)
Rádio Clube de Birigui Ltda. - Birigui
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.547, de 11 de abril de 1984)
Rádio Clube de Dourados Ltda. - Dourados (MS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.592, de 27 de abril de 1984)
Rádio Clube de Fronteira Ltda. - São
José do Rio Preto - São Paulo - Concessão - Renova (Decreto n? 89.869, de
27 de junho de 1984)

RADIO CLUBE DE FRONTEIRA -

V.

Radiodifusão
Rádio Clube de Guaxupé Ltda. - Guaxupé (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.821, de 20 de junho de 1984)
Rádio Clube de Mococa Ltda. - Mococa
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.821, de 20 de junho de 1984)
- Rádio Clube de Patos S.A. - Patos de
Minas (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.534, de 9 de abril de 1984)
- Rádio Clube de Pernambuco S.A. - Recife (FE) - Concessão - Onda curta Revoga (Decreto n? 89.779, de 13 de junho de 1984)
- Rádio Clube de Pernambuco S.A. - Recife (FEl - Concessão - Onda média Renova (Decreto n? 89.778, de 13 de junho de 1984)
- Rádio Clube Pontagrossense Ltda. Ponta Grossa - Paraná - Concessão -

Renova (Decreto n? 89.869, de 27 de junho de 1984)

RADIO

CLUBE

PONTAGROSSENSE

Ltda. - V. Radiodifusão de 1984)
Rádio Clube de Santo André Ltda. Santo André (SP) - Concessão - Renova (Decreto n" 89.627, de 8 de maio de
1984)
Rádio Clube de São João Batista Ltda.
- São João Batista (SC) - Concessão
- Renova (Decreto n:' 89.627, de 8 de
maio de 1984)
Rádio Clube de Valença Ltda. - Valença (RJ) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.629, de8demaiodel984)
Rádio Colombo do Paraná Ltda. - Colombo (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.626, de 8 de maio de 1984)
Rádio Colonial Ltda. - Três de Maio
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.629, de 8 de maio de 1984)
Rádio Comercial de Presidente Prudente
Ltda. - Presidente Prudente (SP) Concessão - Renova (Decreto n? 89.545,
de 11 de abril de 1984)
Rádio Continental Ltda. - Canoas (RS)
- Concessão - Renova (Decreto nr
89.629, de 8 de maio de 1984)
Rádio Continental Ltda. - Caxias do
Sul (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.629, de 8 de maio de 1984)
Rádio Copacabana Ltda. - São Gonçalo
(RJ) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.708, de 25 de maio de 1984)
Rádio Cruzeiro de Barra do Bugres
Ltda. - Barra do Bugres (MT) - Concessão - Cassa (Decreto n? 89.525, de 5
de abril de 1984)
Rádio Cultura de Assis Ltda. - Assis
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.821, de 20 de junho de 1984)
Rádio Cultura de Cambará Ltda.
Cambaré (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n?89.629, de 8 de maio de 1984)
Rádio Cultura de Catalão Ltda. - Catalão (GO) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.55:l, de 12 de abril de 1984)
Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda.
- Pemandópolis (SP) - Concessão Renova (Decreto nr 89.534, de 9 de abril
de 1984)
Rádio Cultura de Jales Sociedade Ltda.
- Jales (SP)\, - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.590, de 27 de abril de 1984)
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Rádio Cultura de Monte Alto Ltda. Monte Alto (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.627, de 8 de maio de
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Rádio Difusora de Piraçununga Ltda. Piracununga (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.553, de 12 de abril de

1984)

1984)

Rádio Cultura de Porto Novo Ltda. Além Paraíba (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.821, de 20 de junho

Rádio Difusora de Rio Negro Ltda. Rio Negro (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.626, de 8 de maio de 1984)
Rádio Difusora de Rio Verde Ltda. Rio Verde (GO) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.592, de 27 de abril de 1984)
Rádio Dífusora do Brasil Ltda. - São
Caetano do Sul (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.821, de 20 de junho

de 1984)

Rádio Cultura de Rolándia Ltda. - Rolândia (PR) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.591, de 27 de abril de 1984)
Rádio Cultura de Santos Durriont Ltda.
- Santos Dumont (MG) - Concessão Renova (Decreto n? 89.553, de 12 de abril
de 1984)

Rádio Cultura de Umuarama Ltda. Umuarama (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.590, de 27 de abril de
1984)

Rádio Cultura de Xaxim Ltda. - Xaxim
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.592, de 27 de abril de 1984)
Rádio Difusora Apucarana Ltda. Apucarana (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.626, dê 8 de maio de 1984)
Rádio Difusora Cacique Ltda. - Santos
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.627, de 8 de maio de 1984)
Rádio Difusora Caxiense Ltda. - Caxias do Sul (RS) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.547, de 11 de abril de 1984)
Rádio Difusora dos Inhamuns Ltda. Tauá (CE) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.625, de 8 de maio de 1984)
Rádio Difusora de Itacoatiara Ltda. Itacoatiara (AM) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.592, de 27 de abril de
1984)

Rádio Difusora de Itumbiara Ltda. Itumbiara (GO) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.553, de 12 de abril de 1984)
Rádio Dlfusora de Londrina Ltda. Londrina (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.591, de 27 de abril de 1984)
Rádio Difusora de Machado Ltda. Machado (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.553, de 12 de abril de 1984)
Rádio Difusora de Mirassol Ltda. - MirassoI (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.591, de 27 de abril de 1984)
Rádio Difusora de Patrocínio Ltda. Patrocinio (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.544, de 11 de abril de
1984)

de 1984)

Rádio Difusora Garibaldi Ltda. - Garibaldi (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.547, de 11 de abril de 1984)
Rádio Difusora Jundíaiense Ltda. Jundiaí (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.545, de 11 de abril de 1984)
Rádio Dlfusora Platínense Ltda. - Sano
to Antonio da Platina (PR) - Concessão
- Renova (Decreto n? 89.626, de 8 de
maio de 1984)
Rádio Difusora Vale do Paraíba Ltda. Barra do Piraí (RJ) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.631, de 8 de maio de
1984)

Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda. - Rádio Novo Andirá
Ltda. - Rio Branco (AC) - Transferência - Autoriza (Decreto n? 89.765, de 7
de junho de 1984)
Rádio Educação Rural Ltda. - Campo
Grande (MS) - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.520, de 4 de abril de 1984)
Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda. - Uberlândia (MGI Concessão - Renova (Decreto n? 89.713,
de 29 de maio de 1984)
Rádio Educadora de Cornélío Procópio
Ltda. - Cornélto Procópio (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.821, de
20 de junho de 1984)
Rádio Educadora Trabalhista Ltda. Ubá (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.821, de 20 de junho de 1984)
Rádio Emissora ABC Ltda. - Santo
André (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.627, de 8 de maio de 1984)
Rádio Federal Ltda. - Niterói (RJ) Concessão - Renova (Decreto n? 89.631,
de 8 de maio de 1984)
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Rádio Guaranv Ltda. - Pacajus (CE) Concessão
Outorga (Decreto n?
89.604, de 2 de maio de 1984)
Rádio Independência de Catolé do Rocha Ltda. - Catolé do Rocha (FBI
Concessão
Outorga (Decreto n?
89.606, de 2 de maio de 1984)
Rádio Independente de Barretos Ltda.
- Barretos (SPj - Concessão - Reno'
va (Decreto n? 89.553, de 12 de abril de

Rádio Miriam Ltda. - Farroupilha (RS)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.547, de 11 de abril de 1984)

Rádio Morada do Sol Ltda. - Araraquara (SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.534, de 9 de abril de 1984)
Rádio Nova Ltda. - São José dos Pinhais (PR) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.626, de 8 de maio de 1984)
Rádio Novo Mundo Ltda. - São Paulo
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.821, de 20 de junho de 1984)
Rádio Osório Ltda. - Osório (RS) Concessão - Renova (Decreto n? 89.629,
de 8 de maio de 1984)
Rádio Paranavaí Ltda. - Paranavaí
(PR) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.626, de 8 de maio de 1984)
Rádio Piratininga de São João da Boa
Vista Ltda. - São João da Boa Vista
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.591, de 27 de abril de 1984)
Rádio Planalto Ltda. - Carpina (PE) Concessão - Renova (Decreto n:' 89.544,
de 11 de abril de 1984)
Rádio Presidente Prudente Ltda. - Presidente Prudente - São Paulo - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.869, de
27 de junho de 1984)
RÁDIO PRESIDENTE PRUDENTE - V.
Radiodifusão
Rádio Primavera Ltda. - Porto Ferreira
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.821, de 20 de junho de 1984)
Rádio Progresso Ltda. - São Leopoldo
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.629, de 8de maio de 1984)
Rádio Rauland AM Castanhal Ltda. Rauland Belém Som Ltda. - Castanhal
(PA) - Transferência - Autoriza (Decreto n? 89.764, de 7 de junho de 1984)
Rádio Real Ltda. - Canoas (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.547, de
11 de abril de 1984)
Rádio Repórter Ltda. - Iiuí (RS)
Concessão - Renova (Decreto n? 89.629,
de 8 de maio de 1984)
Rádio Ribeirão Preto Ltda. - Ribeirão
Preto (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.545, de 11 de abril de 1984)
Rádio Riviera Ltda. - Goiânia (GO) Concessão - Renova (Decreto n? 89.534,
de 9 de abril de 1984)

Rádio Miriam Ltda. - Torres (RS) Concessão - Renova (Decreto n? 89.547,
de 11 de abril de 1984)

Rádio Santa Rosa Ltda. - Santa Rosa
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.630, de 8 de maio de 1984)

1984)

Rádio Independente Ltda. - Lajeado
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.713, de 29 de maio de 1984)
Rádio Itapeti Paulista Ltda. - São José
dos Campos (SPl - Concessão - Outorga (Decreto nr 89.683, de 17 de maio de
1984)

Rádio Jornal do Povo Ltda. - Limeira
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.545, de 11 de abril de 1984)
Rádio Jornal Ilustrado Ltda. - Uruguaíana (RS) - Concessão - Cassa (Decreto n? 89.611, de 3 de maio de 1984)
Rádio Juazeiro da Bahia Ltda. - Juazeiro (BA) - Concessão - Cassa (Decreto n? 89.524, de 5 de abril de 1984)
Rádio Luz Limitada - Araçatuba (SP)
- Concessão - Renova (Decreto nr
89.590, de 27 de abril de 1984)
Rádio Marajoara Ltda. - Ibiporã (PR)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.546, de 11 de abril de i984)
Rádio Marcelino Ramos Ltda. - Marcelino Ramos (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.590, de 27 de abril de
1984)

Rádio Marumbv Ltda. - Campo Largo
(PR) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.626, de 8 de maio de 1984)
Rádio Mauá do Rio de Janeiro Ltda. São João do Meriti (RJ) - Concessão Renova (Decreto n:' 89.631, de 8 de maio
de 1984)

Rádio Medianeira Ltda. - Santa Maria
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.631, de 8 de maio de 1984)
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Rádio Santiago Ltda. - Santiago (RS)
- Concessão - Renova (Decreto nr
89.629, de 8 de maio de 1984)
Rádio São Miguel Ltda. - Uruguaiana
Rio Grande do Sul - Concessão - Renova (Decreto n? 89.869, de 27 de junho
de 1984)
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Rede Gaúcha-Zero Hora de Comunicações Ltda. - Canoas (RS) - Concessão
- Renova (Decreto n:' 89.534, de 9 de
abril de 1984)

c-

RAmO sAo MIGUEL LTDA. - V. Radiodifusão
Rádio São Roque Ltda. - Faxinal do
Soturno (RSI - Concessão - Renova
(Decreto n? 89.631, de 8 de maio de 1984)
Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda. Cerro Largo mS) - Concessão - Renova (Decreto h? 89.545, de 11 de abril de
1984)

Rádio Sociedade de Feira de Santana
Ltda. - Feira de Santana (BA) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.519, de
4 de abril de 1984)
Rádio Sociedade Passos Ltda. - Passos
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n? 89.590, de 27 de abril de 1984)
Rádio Sociedade Sobradinho Ltda. Sobradinho (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.590, de 27 de abril de
19841
Rádio Sociedade 'I'upanciretã Ltda. Tupanciretã (RS) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.629, de 8 de maio de
19841
Rádio Sol de Canavieiras Ltda. - Canavíeiras (BA) - Concessão - Cassa (Decreto n? 89.607, de 2 de maio de 1984)
Rádio Tocantins Ltda. - 'I'ocantinópolis
(GO) - Concessão - Outorga (Decreto
n? 89.605, de 2 de maio de 1984)
Rádio Três Rios Ltda. - Três Rios (RJ)
- Concessão - Renova (Decreto n?
89.631, de 8 de maio de 1984)
Rádio Üparacai Ltda. - Dom Pedrito
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 89.630, de 8 de maio de 1984)
Rádio Vale do Rio Madeira Ltda. - Humaitá (AM) - Onda média - Concessão
- Outorga (Decreto n? 89.819, de 20 de
junho de 1984)
Rádio Vale do Rio Madeira Ltda. - Humaitá (AM) - Onda tropical - Concessão - Outorga (Decreto n'' 89.820, de 20
de junho de 1984)
Radio Venâncio Aires Ltda. - Venâncio
Aires (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.590, de 27 de abril de 1984)

Rede Riograndense de Emissoras Ltda.
- Esteio (RS) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.629, de 8 de maio de 1984)
S.A. Rádio Guarani - Belo Horizonte
(MG) -, Concessão - Renova (Decreto
n? 89.780, de 13 de junho de 1984)
S .A. Rádio Pelotense - Pelotas (RS) Concessão - Renova (Decreto n? 89.629,
de 8 de maio de 1984)
S.A. Rádio Tupi - Rio de Janeiro (RJ)
- Concessão -, Renova (Decreto n?
89.510, de 4 de abril de 1984)
Sistema Clube de Comunicação Ltda.
Ribeirão Preto (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.534, de 9 de abril de
1984)
Sistema Clube de Comunicação Ltda. ~
Ribeirão Preto (SP) - Concessão - Renova (Decreto n" 89.551, de 12 de abril de
1984)
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda.
- Santana do Livramento (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.629, de
8 de maio de 1984)
Sociedade Emissoras Minuano Ltda. Rio Grande (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.629, de 8 de maio de
1984)
Sociedade Rádio Araguaia de Brusque
Ltda. ~ Brusqus (SC) - Concessão Renova (Decreto n? 89.591, de 27 de abril
de 1984)
Sociedade Rádio Clube de Guaratínguetá Ltda. - Guaratdngueté (SF) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.627, de
8 de maio de 1984)
Sociedade Rádio Cultura Riograndina
Ltda. - Rio Grande (RS) - Concessão
- Renova (Decreto n" 89.629, de 8 de
maio de 1984)
Sociedade Rádio Cultura São Vicente
Ltda. - São Vicente (SP) - Concessão
- Renova (Decreto n? 89.591, de 27 de
abril de 1984)
Sociedade Radiodifusora Passo Real
Ltda. - Santa Cruz do Sul (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.713, de
29 de maio de 1984)
Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz
Ltda. - Santa Cruz do Rio Pardo (SP)
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- Concessão - Renova (Decreto n?
89.553, de 12 de abril de 1984)
Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí
Ltda. - It.aja (SC) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.627, de 8 de maio de
í

1984)

Sociedade Rádio Ibitinga Ltda. - Ibitinga (SP) -...,.. Concessão - Renova (Decreto n? 89.627, de 8 de maio de 1984)
Sociedade Rádio Santamariense Ltda. Santa Maria (RS) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.543, de 11 de abril de
1984)

Sociedade Rádio Sinuelo Ltda. - Erechim IRS) - Concessão - Renova (Decreto n:' 89.534, de 9 de abril de 1984)
Sociedade Rádio Sínuelo Ltda. - Carazinho (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 89.545, de 11 de abril de 1984)
Sociedade Rádio Universal Ltda. Santos (SPj - Concessão - Renova
(Decreto n:' 89.590, de 27 de abril de 1984)
Televisão Bahia Ltda. - Salvador (BA)
- Concessão - Outorga (Decreto n?
89.624, de 7 de maio de 1984)
Televisão Verdes Mares Ltda. - Rio de
Janeiro (RJ) - Concessão - Revoga
(Decreto n? 89.608, de 2 de maio de 1984)

R
RECANTO DO MENOR - CEMIC

V.

Utilidade Pública
REG ULAMENTO - Comando-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais - Aprova
(Decreto n:' 89.:)23, de 4 de abril de 1984)
REFORMA AGRÁRIA - Municipio de Alto Paraguai (MT) - Área prioritária Fixa (Decreto n" 89.811, de 19 de junho
de 1984)

Município de Cáceres (MT) - Área prioritária - Fixa (Decreto n? 89.752, de 5
de junho de 1984)
Município de Coronel Vivida (PR)
Área prioritária - Fixa (Decreto n?
89.813, de 19 de junho de 1984)
Município de Floresta (PE) - Área prioritária - Fixa (Decreto n:' 89.754, de 5
de junho de 1984)
Município de Nortelândla (MG) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n? 89.809, de
19 de junho de 1984)
Município de Populina (SP) - Área
prícritárta - Amplia (Decreto n? 89.644,
de 10 de maio de 1984)

Município de São Félix do Araguaia
(MT) - Área prioritária - Fixa (Decreto n? 89.679, de 17 de maio de 1984)
Município de Turmalina (SP) - Área
prioritária - Amplia (Decreto n? 89.64(
de 10 de maio de 1984)
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais - Aprova (Decreto n? 89.523, de
4 de abril de 1984)
Corpo de Oficiais da Reserva do Exército - Altera (Decreto n? 89.585, de 26 de
abril de 1984)
Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica - Altera (Decreto n? 89.796, de 13
de junho de 1984)
Depósito de Material Comum da Marinha (RJ) - Dispositivo - Revoga (Decreto n'' 89.548, de 11 de abril de 1984)
Promoções de Graduados do Exército Dispositivo - Altera (Decreto n" 89.598,
de 30 de abril de 1984)
Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Bens (Decreto n? 89.874, de 28
de junho de 1984)

REGISTRO NACIONAL DE TRANSPOR·
TES RODOVIÁRIOS DE BENS - V.
Regulamento
Serviço de Auditoria da Marinha - Revoga (Decreto n? 89.587, de 26 de abril de
1984)

RESERVA BIOLÚGICA - Córrego do
Veado - Estado do Espírito Santo Limites - Altera (Decreto n:' 89.569, de
23 de_abril de 1984)
RESERV A IN DÍG ENA - Município de
Porto Murtinho (MS) - Demarcação Homologa (Decreto n? 89.578, de 24 de
abril de 1984)

s
SALÁRIO MÍNIMO - Valor único - Fixa
(Decreto n? 89.589, de 26 de abril de 1984)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
IBIRÁ - V. Utilidade Pública

SEMENTE DE CEVADA CERVEJEIRA
- V. Preços Mínimos
SEMIN ÁRIOS - V. Turismo
SENADO FEDERAL - V. Crédito Suplementar

SERVIÇO DO PATRIMONIO DA UNIÁO
- V. Imóveis da União
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SERVIÇO MILITAR - Convocação - V.
Forças Armadas
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - Terras - Amazonas (Decreto n'' 89.599, de 2
de maio de 1984)
Terras - Goiás (Decreto n:' 89.827, de 25
de junho de 1984)
Terras - Maranhão (Decreto n? 89.711,
de 29 de maio de 1984)
Terras - Minas Gerais (Decreto n?
89.799, de 14 de junho de 1984)
Terras - Paraná (Decreto n? 89.802, de
14 de junho de 1984)
Terras - Piauí (Decreto n? 89.502, de 2
de abril de 1984)
Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
89.829, de 25 de junho de 1984)
Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
89.805, de 14 de junho de 1984)
Terras - Rio Grande do Sul (Decreto n?
89.798, de 14 de junho de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 89.830,
de 25 de junho de 1984)
Terras - São Paulo - Retificação (Decreto n? 89.655, de 15 de maio de 1984)
Terras - Santa Catarina (Decreto n?
89.687, de 22 de maio de 1984)
Terras - Santa Catarina (Decreto n?
89.803, de 14 de junho de 1984)
SERVIDOR PÚBLICO - Área jurídica V. Gratificação de Desempenho
Ascensão Funcional - Processo Dispositivo - Altera (Decreto n? 89.697, de 23
de maio de 1984)
Gratificações - Valores
Reajuste
(Decreto n? 89.833, de 25 de junho de
19841

Gratificações - Valores
Reajusta
(Decreto n? 89.834, de 25 de junho de
19841

Indenização de Transporte - Concessão
- Alteração (Decreto n? 89.768, de 12 de
junho de 1984)
V. Departamento de Polícia Federal
SIDERURGIA BRASILEIRA S.A. - V.
Capital Autorizado
- V. Capital Social
SITUAÇÃO DE EMERGÉNCIA - V. Atividades Rurais
SOCIEDADE AMPARO AOS PRAIANOS
DO GUARUJÁ - Guaruié (SP) - v.

Faculdade de Fisioterapia Dom Domênico
V. Faculdade de Nutrição Dom Domênico
SOCIEDADE CIVIL MISSIONÁRIOS DA
SANTÍSSIMA TRINDADE ~ V. Utilidade Pública
SOCIEDADE CULTURAL SANTO INÁCIO - V. Utilidade Pública
SOCIEDADE ASSISTÉNCIA AO MENOR
DE PASSOS - SAMP - V. Utilidade
Pública
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR
no RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro (RJ) - Curso de Tecnólogo em Transmissão e Distribuição de Energia Elétrlca - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 89.518, de 4 de abril de 1984)
SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEO·
POLDO - Santos (SP) - V. Faculdade
de Enfermagem de Santos
SOCIÚLOGO - Exercício profissional Regulamentação (Decreto n:' 89.531, de 5
de abril de 1984)
SORGO - V. Preços Mínimos
SUPERINTENDÉNCIA
DO DESEN·
VOLVIMENTO DO NORDESTE - 0,·
gâc - Cria (Decreto n? 89.815, de 19 de
junho de 1984)

T
TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS Municípios em situação de emergência
- Crédito - Cancela (Decreto n? 89.871,
de 28 de junho de 1984)
TERRAS - V. Desapropriação
- V. Servidão Administrativa
TERRAS DEVOLUTAS DA UNIÃO ~ V.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
TERRAS INDíGENAS - V. Área Indígena
TERRENOS - V. Desapropriação
- V. Estrangeiros
TRANSFERÉNCIAS A ESTADOS. DIS·
TRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS V. Crédito Suplementar
TRANSPORTE AÉREO CIVIL Mi·
nistério da Aeronáutica
TRANSPORTE - Indenização - V. Servidor Público
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO V. Crédito Suplementar
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
- V. Crédito Suplementar
TURISMO - Congressos, Convenções e
Seminários - Organização - Regula
(Decreto n? 89.707, de 25 de maio de
19841

V. Conselho Nacional de Turismo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - Grupo DAI - Categoria
Direção Intermediária - Composição
(Decreto n? 89.763, de 7 de junho de 1984)
UTILIDADE PÚBLICA - Abrigo Espírita
Oscar José Pithan - Santa Maria (R8)
(Decreto n? 89.685, de 21 de maio de
19841

Ação Social São Vicente de Paulo - 'I'oIeda (PR) (Decreto n:' 89.685, de 21 de
maio de 1984)
Aliança Bondespachante de Assistência
e Promoção - ABAP - Bom Despacho
(MG) (Decreto n? 89.685, de 21 de maio
de 1984)

Amparo ao Menor Carente - AMEN·
CAR - São Leopoldo (RS) (Decreto n?
89.685, de 21 de maio de 1984)
Asilo de São Vicente de Paulo - Assis
iSP) (Decreto n? 89.685, de 21 de maio de
1984)

Assistência ao Menor Enfermo Mental
- AMEM - Santos iSP) (Decreto n''
89.685, de 21 de maio de 1984)
Assistência aos Menores de Cruzeiro AMC Cruzeiro (SP) (Decreto n?
89.685, de 21 de maio de 1984)
Associação de Assistência à Família do
Tuberculoso de Jundiaí - AAFT Jundiaí (SP) (Decreto n:' 89.685, de 21 de
maio de 1984)
- Associação Burítamense de Promoção
do Menor - Buritama (SP) (Decreto n?
89.685, de 21 de maio de 1984)
- Associação de Cultura e Educação
ACE - São Paulo (SP) (Decreto n:'
89.685, de 21 de maio de 1984)
- Associação Educacional dos Irmãos de
Nossa Senhora - ASSEDINS - Belo
Horizonte (MG) (Decreto n? 89.685, de 21
de maio de 1984)
- Associação Evangélica Beneficente de
Pernambuco - AEPB - Recife (PE)

(Decreto n? 89.685, de 21 de maio de
19841

Associação Irmão Joaquim - Florianópolis (SC) (Decreto
89.685, de 21 de
maio de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE de Ib iporâ - Ibiporã
(PR) (Decreto n? 89.685, de 21 de maio de

n?

1984)

Associação São Vicente de Paulo - Belo
Horizonte (MG) (Decreto n:' 89.685, de
21 de maio de 1984)
Associação Social Agostiniana - Rio de
Janeiro (RJ) (Decreto n? 89.685, de 21 de
maio de 1984)
Casa da Criança Joaquim Otaviano de
Almeida - Recife (FE) (Decreto n?
89.685, de 21 de de maio de 1984)
Casa do Menor Júlio Dário - Araxá
(MG) (Decreto n? 89.685, de 21 de maio
de 1984)

Comunhão Espíríta de Brasília - CEB
- Brasilia (DF) (Decreto n? 89.685, de 21
de maio de 1984)
Creche São Vicente de Paulo - Piracicaba (SP) (Decreto n? 89.685, de 21 de
maio de 1984)
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - Fortaleza (CE) (Decreto n:' 89.685,
de 21 de maio de 1984)
Fundação Educacíonal Barriga Verde FEBRAVE - Orleans (SC) (Decreto n?
89.685, de 21 de maio de 1984)
Fundação de Desenvolvimento Social de
Maringá - Maringá (PR) (Decreto n:'
89.685, de 21 de maío de 1984)
Fundação Joana Gomes da Silva - Peno
tecoste (CE) (Decreto n? 89.685, de 21 de
de maio de 1984)
Grupo das Samaritanas - Belo Horizonte (MG) (Decreto n? 89.685, de 21 de
maio de 1984)
Hospital Nossa Senhora da Conceição Uruesanga (SC) (Decreto n? 89.685, de 21
de maio de 1984)
Instituição Cristã Amor ao Próximo ICAP - São Gonçalo (RJ) (Decreto n:'
89.685, de 21 de maio de 1984)
Instituto Dom Orione - Brasília (DF)
(Decreto n:' 89.685, de 21 de maio de
1984)

Lira Ceciliana - Brasília (DF) (Decreto
n? 89.685, de 21 de maio de 1984)
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Obras Sociais da Paróquia de Cristo Rei
- 'I'aió (SC) (Decreto n? 89.685, de 21 de
maio de 1984)
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Timbó - Timbó (SC) (Decreto
n? 89.685, de 21 de maio de 1984)
Recanto do Menor - CEMIC - Maringá (PR) (Decreto n? 89.685, de 21 de maio
de 1984)

v
VALENORTE ALUMiNIO LTDA. Capital Social

V.
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Santa Casa de Misericórdia de Ibira Ibírá (SP) (Decreto n? 89.685, de 21 de
maio de 1984)
Sociedade de Assistência ao Menor de,
Passos - SAMP - Passos (MG) (Decreto n? 89.685. de 21 de maio de 1984)
Sociedade
Civil
Missionários
da
Santíssima Trindade - São Paulo (SP)
(Decreto n? 89.685, de 21 de maio de
1984)

Sociedade Cultural Santo Inácio - Maringá (PR) (Decreto n? 89.685. de 21 de
de maio de 1984)

u
UV A - V. Preços Mínimos

p
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS
SOCIAIS URBANOS - Extingue (Decreto n? 89.501, de 30 de março de 1984)

R
RADIODIFUSÃO - Rádio Cultura de Jaguaribe Ltda. - Jaguaribe (CE) - Concessão - Cassa (Decreto n? 89.329, de 25
de janeiro de 1984, publicado no D.O. de
26-1-84 e retificado no de 11-4-84)
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I. Título.

ÍNDICE DOS ATOS
DO PODER EXECUTIVO
PAG.

I -

89.875 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Classifica os Consulados-Gerais
que menciona. Publicado no Ir.O,
de 3 de julho de 1984
.
89.876 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, o crédito suplementar
no valor de Crs 4.300.000.000.00,
para reforço de dotações consigna'
das no vigente -Orçamento. Publicada no D.a. de 4 de julho de 1984
89.877 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério dos Transportes, em favor de diversas unidades da Administração Direta e
Indireta o crédito suplementar no
valor de Crs 246.375.878.000.00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no Ir.O, de 4 de julho de 1984 .....
89.878 ~ Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério da Educação
e Cultura o crédito suplementar,
no valor de Cr$ 4.902.200.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Puhlícada no D.O. de 4 de julho de 1984
89.879 ~ Decreto de 2 de julho de 1984
~ Abre ao Ministério da Fazenda,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 43.800.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Oro
çamento. Publicado no D.O. de 4
de julho de 1984

PAG.

89.880

DECRETOS

2

3

4

~

Decreto de 2 de julho de 1984
~ Abre ao Ministério das Comumcações o crédito suplementar no
valor de Crs 539.000.000,00, para
reforço de dotações orçamentárias
consignadas. no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 4 de julho
de 1984
89.881 ~ Decreto de 2 de julho de 1984
~ Abre ao Ministério da Indústria
e do Comércio o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
3.834.000.000,00, para reforço de
dotações orçamentárias no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de 4
: . .. .
de julho de 1984
89.882 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério da Educação
e Cultura o crédito suplementar,
no valor de Crê 53.000.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Puhlicado no D.a. de 4 de julho de 1984

6

89.883 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre aos Subanexos Encargos
Financeiros da União e Encargos
Gerais da União, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
48.000.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de 4
de julho de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

89.884 c- Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervísão da Secretaria de Planeiamen-

4

5
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PAG.

PAG.

to/PRo o crédito suplementar no
valor de Crs 220.000.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.a. de 4 de julho de 1984
89.885 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério da Marinha,
em favor da Secretaria Geral da
Marinha, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 894.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O, de 4 de julho de 1984
.

89.886 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério.da Aeronautica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.000.000.000.00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O, de 4 de julho de 1984
.
89.887 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar no
valor de Cr$ 8.000.000.000,00, para
reforço de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de 4 de julho de
1984
.
89.888 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre à Presidência da República o crédito suplementar no' valor
de Cr$ 3.890.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 4 de julho de 1984
.
89.889 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério das Minas e
Energia o crédito suplementar no
valor de Cr$ 949.000.000,00, para
reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 4 de julho
de 1984
.
89.890 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Tribunal de Contas da
União, Supremo Tribunal Federal
e Tribunal Federal de Recursos o
crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.879.780.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 4 de julho de 1984
..
89.891 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Abre ao Ministério da Agrfcul-

7

8

9

10

10

11

12

tura em favor da Secretaria Nacional 'de Defesa Agropecuária. o crédito suplementar no valor de Cr$
2.000'.000.000,00. para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de 4
de julho de 1984
.
89.892 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Altera dispositivos do Decreto
n? 83.304, de 28 de março de 1979.
que instituiu a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 4
de julho de 1984
.

13

89.893 - .Decreto de 2 de julho de 1984
- Altera dispositivos do Decreto
n? 79.391, de 14 de março de 1977,
que dispõe sobre requisição e compra de passagens aéreas por órgãos
e entidades da Administração Federal e Fundações sob supervisão
ministerial. Publicado no D.O, de 4
de julho de 1984 _
.

14

\9.894 - Decreto de 2 de julho de 1984
- Dispõe sobre a composição das
Categorias de Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente
do Ministério do Exército, e dá outras providências. Publicado no
D.a. ~e 4 de julho de 1984

15

89.895 - Decreto.de 2 de julho de 1984
- Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Planalto Promoções e Informação S .A., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora, em onda média. na cidade
de Brasília, Distrito Federal. Publicado no D.a. de 4 de julho de
1984 .........•...................

19

89.896 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, nos Municípios de Clevelándia e Mariópolis, no Estado do
Paraná. Publicado no D.a. de 4 de
julho de 1984
.

20

89.897 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, o imóvel
rural denominado «Fazenda São
Francisco de Sales», situado nos
Municípios de Clevelândía e Martopolíe, no Estado do Paraná.

13
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compreendido na área prioritária,
para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 89.896, de 3 de
julho de 1984. Publicado no D.Q.
de 4 de julho de 1984
.
89.898 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Corumbá,
no Estado de Mato Grosso do Sul.
Publicado no o.o. de 4 de julho de
1984
·· .
89.899 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, imóvel rural constituído de parte da ..Fazenda Urucum .., situado no Município
de Corumbá, no Estado de Mato
Grosso do Sul, e compreendido na
área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n?
89.898, de 3 de julho de 1984. Publicado no D.a. de 4 de julho de 1984
89.900 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Bonito,
no Estado de Mato Grosso do Sul.
Publicado no D.a. de 4 de julho de
1984

.

89.901 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, o imóvel
rural denominado «Fazenda Marabá», situado no Município de Bonito, 'no Estado de Mato Grosso do
Sul, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária,
fixada pelo Decreto n? 89.900, de 3
de julho de 1984. Publicado no
D.a. de 4 de julho de 1984
.
89.902 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Clevelândia, no Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 4 de julho de 1984 ..
89.903 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, imóvel rural constituído pelos Quinhões 7-G,
16-C e 24 da Fazenda Moraes, situado no Município de Clevelândia, no Estado do Paraná, e compreendido na área prioritária, para

21

24

26

28

30

32

PAG.
fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.902, de 3 de julho
de 1984. Publicado no D.a. de 4 de
julho de 1984
89.904 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso
do Sul. Publicado no D.a. de 4 de
julho de 1984
89.905 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, imóvel rural constituído de parte da "Fazenda Mimoso", situado no Município
de Paranaíba, no Estado de Mato
Grosso do Sul, e compreendido na
área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n?
89.904, de 3 de julho de 1984. Publicado no o.o. de 4 de julho de 1984
89.906 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Guia Lopes da Laguna, no Estado de Mato
Grosso do Sul. Publicado no D.Q.
de 4 de julho de 1984
89.907 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de 'desapropriação o imóvel rural denominado «Fazenda Santa
Luzia», situado no Município de
Guia Lopes da, Laguna, no' Estado
de Mato Grosso do Sul, e compreendido na área prioritária, para
fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto nr 89.906, de 3 de julho
de 1984. Publicado no D.a. de 4 de
julho de 1984
89~908 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a fixação de área
prioritária, para fins de reforma
agrária, no Município de Palmas,
no Estado do Paraná. Publicado
no D.a. de 4 de julho de 1984 .....
89.909 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, imóvel rural constituído de parte do Qui'
nhão 27 da Fazenda Passo Fundo,
situado no Município de Palmas,
no Estado do Paraná, e compreendido na área prioritária, para fins

37

43

44

45
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49
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de reforma agrária. fixada. pelo Decreto n? 89.908, de 3 de julho de
1984. Publicado no D.O. de 4 de julho de 1984
.

51

89.910 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Dispõe sobre a prorrogação do
prazo concedido à Comissão Especial de Desestatizac;;ão pelo. Decreto
n? 86.215, de 15 de julho de 1981, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 4 de julho de 1984 .....

53

58

89.918 - Decretode 4 de julho de 1984
- Fixa os preços mínimos para fi·
nancíamento e aquisição do alho
nobre e alho comum para a safra
1984/85, em tódo o Território Nacional. Publicado no D.a. de 5 de
julho de 1984
.

59

89.919 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Autoriza o aumento do capital
da Usiminas Mecânica S.A., por
subscrição e integralização em dinheiro e/ou crédito. Publicado no
D.O, de 5 de julho de 1984
.

60

89.920 ...,.... Decreto de 4 de julho de 1984
- Eleva o capital do Banco N acíonal de Desenvolvimento Econômíco e Social - BNDES, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 5 de julho de 1984
..

61

55

89.921 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Concede Companhia Brasileíra do Cobre - cac" autorização
para proceder o aumento do seu capital autorizado. Publicado no
D.a. de 5 de julho de)984
.

61

55

89.922 - Decreto de 5 de julho de 1984
- Renova, por 10 (dez) anos, as
concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.
Publicado no D.a. de 6 de julho de

89.911 - Decreto de 3 de julho de 1984
- Autoriza a alienação de projeções residenciais de propriedade
da União, localizadas em Brasília.
Publicado no D.O. de 4 de julho de
1984

.

89.912 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Cria a Embaixada do Brasil na
República Árabe do Iêmen. Publ icada no D.O. de 5 de julho de 1984
89.913 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Cria a Embaixada do Brasil na
República Democrática Popular do
Iêmen. Publicado no D.a. de 5 de
julho de 1984
.
89.914 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Outorga concessão à Rádio Jornal de Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Céceres, Estado de Mato Grosso. Publicado no D.a. de 5 de julho de 1984
89.915 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Outorga concessão à Rádio Parecis de Diamantino Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Diamantino, Estado do Mato
Grosso. Publicado no D.a. de 5 de
julho de 1984
.
89.916 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Outorga concessão à Rádio Pioneira de Tangará da Serra Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tangará da Serra, Estado
do Mato Grosso. Publicado no
D.a. de 5 de julho de 1984
.
89.917 - Decreto de 4 de julho de 1984
- Outorga concessão à Sociedade
Matogroésense Rádio Educadora
Ltda., para explorar serviços de
radiodifusão - sonora em onda mé-

PAG.

dia, na cidade de Colider, Estado
do Mato Grosso. Publicado no
D.a. de 5 de julho de 1984
.
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62

89.923 - Decreto de 5 de julho de 1984
- Dispõe sobre o limite do Capital
Autorizado da Petrobrás Quimica

PETROQUISA. Publicado

D.a. de 6 de julho de 1984 .....

63

89.924 - Decreto de 5 de julho de 1984
- Dispõe sobre o montante do capital social da Ferritas Magnéticas
S.A. - FERMAG. Publicado no
D.a. de 6 de julho de 1984
.

64

89.925 - Decreto de 5 de julho de 1984
- Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. ,- TELE BRÁS, e
suas controladas a promoverem
aumento de capital social. Publicado no D.a. de 6 de julho de 1984 ..
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1.000.000.000,00, para reforço de

dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de julho de
1984
89.941 - Decreto de 10 de julho de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar no
valor de
Crê
2.130.000.000,00, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de julho de
1984
.
89.942 - Decreto de 10 de julho de
·1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
11.241.692.000,00, para reforço de
dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 11 de julho de 1984 ....
89.943 - Decreto de 10 de julho de
1984 - Abre ao Ministério das Comunicações o crédito suplementar
no valor de Ors 999.664.000,00, para reforço de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento.
Publicado' no D.O. de 11 de julho
de 1984
89.944 - Decreto de 10 de julho de
1984 - Abre ao Ministério do Trabalho emfavor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor
de Crs 625.325.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 11 de julho de 1984
89.945 - Decreto de 10 de julho de
1984 - Abre ao Ministério da Previdência e Assistência Social. em
favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de c-s
420.000.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11
de julho de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.946 - Decreto de 10 de julho de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteridres o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
40.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
julho de 1984

78
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89..947 - Decreto de 10 de julho de
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Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe. Publicado no D.O. de 3 de
agosto de 1984
90.027 - Decreto de 2 de agosto de
1984 - Outorga concessão à Rádio
Cultura de Pedreiras Ltda.ç para
explorar serviço de radiodifusão

178

182

182

183

sonora em onda média, na cidade
de Pedreiras, Estado do Maranhão. Publicado no D.O. de 3 de
agosto de 1984
..... . ...
90.028 - Decreto de 8 de agosto de
1984 - Cria o 3? Batalhão de Suprimento, no Ministério do Exército, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 9 de agosto de
1984
.
. ..
90.029 - Decreto de 8 de agosto de
1984 - Concede novo prazo para o
arrendamento do imóvel que menciona, situado no Município de Foz
do Iguaçu, Estado do Paranã. Publicado no D.O. de 9 de agosto de
1984
'...
90.030 - Decreto de 8 de agosto de
1984 - Concede à Companhia Siderúrgica Nacional (Grupo SIDERBRÃS) autorização para proceder a aumento do seu capital social. Publicado no D.O. de 9 de
agosto de 1984 ...
90.031 - Decreto de 8 de agosto de
1984 - Altera o Decreto n? 88.207,
de 30 de março de 1983, que define
prioridade a serem observadas na
execução da Política de Reflorestamento, pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento
Florestal
IBDF. Publicado no D.O. de 9 de
agosto de 1984 .....
90.032 - Decreto de 8 de agosto de
1984 - Autoriza o aumento do Capital Social da Centrais Elétricas
de Roraima - CER. Publicado no
D.O. de 9 de agosto de 1984 ....
90.033 - Decreto de 9' de agosto de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo Comércial n? 20, Subscrito
no Setor da indústria de matérias
corantes e pigmentos. Publicado
no D.O. de 10 de agosto de 1984 '"
90.034 - Decreto de 9 de agosto de
1984 - Autoriza a Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, a instalar uma torreta de
duas antenas para o seu sistema
transmissor no Parque Nacional
da 'I'Iiuca, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no D. O. de 10 de agosto de
1984 ..
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90.035 - Decreto de 9 de agosto de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia
Hídro Elétrica do São Francisco CHESF, nos Estados de Alagoas e
Ceará. Publicado no D.a. de 10 de
agosto de 1984 ..
90.036 - Decreto de 9 de agosto de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Contábeis
dos Institutos Paraibanos de Educação. Publicado no D.a. de 10 de
agosto de 1984
90.037 - Decreto de 9 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a concessão
de garantias pela União e pelas entidades da Administração Pública
Federal indireta. Publicado no
D.a. de 10 de agosto de 1984
90.038 - Decreto de 9 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a indenização
das contribuições referentes a
período em que não era obrigatória
a filiação à previdência social urbana. Publicado no D.a. de 10 de
agosto de 1984 ..
. . .... . ...
90.039 - Decreto de 9 de agosto de
1984 - Altera o Decreto n:' 76.195,
de 2 de setembro de 1975, que dispõe sobre a Medalha do Pacificador, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 10 de- agosto de
1984 ..
90.040 - Decreto de 11 de agosto de
1984 - Cria a Ordem Nacional do
Mérito da Justiça. Publicado no
D.a. de 13 de agosto de 1984
90.041 - Decreto de 13 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Guarapuava, no Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 14 de agosto de
1984
. .... . ... ..
90.042 - Decreto de 13 -de agosto de
1984 - Declara de interesse social.
para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado "Península
do Cavernoso», situado no Município de Guarapuava, no Estado
do Paraná, e compreendido na área
prioritária, para fins de reforma
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192
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agrária fixada pelo Decreto n:'
90.041, de 13 de agosto de 1984. Publicado no D. a. de 14 de agosto de
1984
90.043 - Decreto de 13 de agosto de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado "Gleba Novo
México», situado no Município de
Colider, desmembrado do Município de Chapada dos Guimarães, no Estado de Mato Grosso, e
compreendido na área prioritária,
para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n'' 84.523, de 3 de
março de 1980. Publicado no D.a.
de 14 de agosto de 1984
90.044 - Decreto de 13 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Canar-ana, no Estado de Mato Grosso.
Publicado no D.Q. de 14 de agosto
de 1984 .. .
90.045 - Decreto de 13 de agosto de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, imóvel rural constituído de parte da
"Gleba Cascalheira», situado no
Município de Canarana, no Estado
de Mato Grosso, e compreendido
na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n:' 90.044, de 13 de agosto de
1984. Publicado no D.a. de 14 de
agosto de 1984
. . . ... . ....
90.046 - Decreto de 13 de agosto de
1984 - Eleva o capital do Banco
N acionaI de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Publicado no D.a. de 14 de agosto de
1984
90.047 - Decreto de 13 de agosto de
1984 - Concede à Companhia Siderúrgica Paulista
COSIPA
(Grupo Siderbrás}, autorização para proceder a aumento do seu capital social. Publicado no D.a. de 14
de agosto de 1984
90.048 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
3.700.000.000,00, para reforço de
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dotacões consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
15 de agosto de 1984 ..

203

90.049 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crê 520.000.000.00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 15 de agosto de 1984

204

90.050 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar, no
valor de c-s 17.814.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 15 de agosto de 1984
90.051 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.639.310.000,00, para
reforço d-e dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 15 de agosto de 1984
90.052 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República e ao Subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Cr3
26.026.954.000,00, para reforço de
dotações' consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
15 de agosto de 1984 .. . ..... .
90.053 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Prestdéncia da República o crédito suplementar no
valor de Crê 1.751.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 15 de agosto de 1984
90.054 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da Repú blica o crédito suplementar no
valor de Crê 3.141.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 15 de agosto de 1984
90.055 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Cr3
27.575.900.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
"Orçamento. Publicado no D.O. de
15 de agosto de 1984 ..
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90.056 - Decreto de 14 de agosto de
1984 - Outorga concessão à TV
São José do Rio Preto Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na
cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo. Publicado no
209
D.O. de 15 de agosto de 1984
90.057 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça. em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no
valor
de
o-s
4.248.200.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
210
16 de agosto de 1984 ..
90.058 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministêrio da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
17.043.050,000.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
16 de agosto de 1984 ..... ..... .. .. 211
90.059 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor. da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar no
valor de c-s 20.000.000.000.00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
212
D.O. de 16 de agosto de 1984 ....
90.060 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministêrio da Fazenda e a Transferência a Estados,
Distrito Federal e Municípios, o
crédito suplementar no valor de
Crs 14.002.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
212
de 16 de agosto de 1984
90.061 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento
Penitenciário Federal, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
438.780.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 16 de
agosto de 1984
213
90.062 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor da Secreta-
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ria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Crê 200.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 16 de agosto de 1984
90.063 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédlto suplementar
no
valor
de
Crâ
2.458.300.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
16 de agosto de 1984
90.064 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
55.000.000.000,00, para reforço de
dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 16 de agosto de 1984 '"
90.065 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de c-s
160.394.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 16"
de agosto de 1984
90.066 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
26.000.000.000.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
16 de agosto de 1984
90.067 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Mínistério das Comunicações, o crédito suplementar
no valor de Cra 237.000.000,00, para reforço de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 16 de agosto
de 1984 ..
90.068 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
20.478.500.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
16 de agosto de 1984
_.

90.069 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Saú-

214

de, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor" de Crê
1.106.939.000, para reforço de; dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 16 de
agosto de 1984 ...

219

90.070 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério do Inte215

rior, em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de
Crs 2.000.000.000.00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 16 de agosto de 1984 ...

220

90.071 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Saú215

de, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crg
553.061.000.00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 16 de
agosto de 1984
... . .... ..

221

90.072 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Jus216

tiça, em favor do Ministério Público Federal, o crédito suplementar
no valor de c-s 374.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D. O. de 16 de agosto de 1984 '"

221

90.073 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
217

218

218

União, em favor- de Recursos
sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/Pft, o crédito suplementar no
valor de
Cr$
3.000.000.000.000.00, para reforço
de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
16 de agosto de 1984 . .. .. ..... .

222

90.074 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Renova por 10 (dez) anos a

concessão outorgada à Televisão
Verdes Mares Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D.O. de 16 de agosto
de 1984
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90.075 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.a.
de 16 de agosto de 1984

224

90.076 - Decreto de 15 de agosto de
1984 - Renova a concessão outorgada à Palmares Comunicações
Ltda., para explorarem serviço de
radiodifusãO sonora em onda média, na cidade de Maceió. Estado
de Alagoas. Publicado no D.a. de
16 de agosto de 1984
' - 225
90.077 - Decreto de 15 de agosto ~e
1984 Transfere da Destilaria
Aquartus S.A.. para a Companhia
Agrícola Sonora Estância a concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica, para uso exclusivamente, no Município de Pedro
Gomes, Estado de Mato Grosso do
Sul. Publicado no D.a. de 16 de
agosto de 1984

226

90.078 - Decreto de 16 de agosto de
1984 - Estende o prazo fixado pelo
parágrafo único do artigo 1", do
Decreto n:' 88.694, de 13 de setembro de 1983, que determina a inte~
vencão federal nos serviços públ icos de energia elétrica de que é
concessionária a S.A. de Eletrificação da Paraíba - SAELPA. Publicado no D.a. de 17 de agosto de

'.4.........
90.079 - Decreto de 16' de agosto de
1984 - Dispõe sobre o Regulamento da Escola Superior de Guerra, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 17 de agosto de 1984 .'
90.080 - Decreto de 16 de agosto de
1984 - Revoga o Decreto n:' 35.148,
de 5 de março de 1954, que transfere a Agência da Capitania dos Portos do Estado do Maranhão, em
Tutóia, à jurisdição da Capitania
dos Portos do Estado do Piauí. Publicado no D.a. de 17 de agosto de
'984 ..
90.081 - Decreto de 17 de agosto de
1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Universo Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média. na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.
Publicado no D.a. de 20 de agosto
de 1984 ...
.. . .... . . ... .

240

90.082 - Decreto de 17 de agosto de
1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Universo Ltda .• para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 20 de agosto de
1984

240

90.083 - Decreto de 17 de agosto de
1984 - Autoriza o funcionamento
da habilitação em Jornalismo, da
Fundação Educacional de BauruSP. Publicado no D.a. de 20 de
agosto de 1984
. . ..... ..... ..
90.084 - Decreto de 20 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no Ir.O,
de 21 de agosto de 1984
90.085 - Decreto de 20 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral,
o crédito especial no valor de Crê
11.500.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.. Publicado no D.O, de 21
de agosto de 1984
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242
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90.086 - Decreto de 20 de agosto de
1984 - Institui o "Ano Bach». Publicado no D.O, de 21 de agosto de

'.4...........

227

241

90.087 - Decreto de 20 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a composição
do Conselho Federal de Educação.
Publicado no Ir.O, de 21 de agosto
de 1984

U4

245

90.088 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Dá nova redação ao artigo
2? do Decreto n:' 88.374, de 7 de junho de 1983. Publicado no D.a. de
245
22 de agosto de 1984
90.089 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Crê
600.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orça-
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mento. Publicado no D.O. de 22 de
agosto de 1984

246

90.090 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de CrS 34.000.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 22 de agosto de
1984 .
. . ... . ... . .... .... .... .

247

90.091 - Decreto de 21 de agosto de
1984 Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de Crâ
32.747.139.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
22 de agosto de 1984 ..... ....

248

90.092 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e Divisão de Segurança e Informações, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 618.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
noD.O. de 22 de agosto de 1984 ...

248

90.095 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Fixa os preços-base e os
critérios de cálculo dos preços
mínimos básicos para <financiamento e aquisição de produtos
agrícolas da safra de
verão
1984/85. Publicado no D.O. de 22
de agosto de 1984

90.096 - Decreto de 23 de agosto de
19'84 - Dispõe sobre a restituição
de saldos das contas a que se refere o art. 22 do Decreto n:' 89.265, de
29 de dezembro de 1983, que estabeleceu as normas de execução orçamentária 'e definiu a programação financeira para o exercício de
1984. Publicado no D.O. de 24 de
agosto de 1984
252
90.097 - Decreto de 23 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar no
valor de
c-s
1.137.000.000,00, para reforço de
dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 24 de agosto de 1984 ... 253
90.098 - Decreto de 23 de agosto de
1984 - Aprova alteração introduzida no Estatuto da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais CPRM. Publicado no D.O. de 24 de
agosto de 1984
..........
90.099 - Decreto de 23 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 24 de agosto de 1984

250

90.100 ....:.. Decreto de 23 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 24 de agosto de 1984
90.101 - Decreto de 27 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 28 de agosto de 1984

251

90.102 - Decreto de 27 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 28 de agosto de 1984

90.093 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Abre aos Ministérios da
Aeronáutica e da Marinha, o crédito suplementar no valor de Crê
51.079.136.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de '\
22 de agosto de 1984
249
90.094 - Decreto de 21 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crê 1.178.732.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 22 de agosto de 1984
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90.103 - Decreto de 27 de agosto de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 28 de agosto de 1984 ...
. 90.104 - Decreto de 27 de agostode
1984 - Eleva o _capital do _Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Publicado no D.O. de 28 de agosto de
1984
.'

261

90.105 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Revoga o Decreto n:' 72.656.
de 20 de agosto de 1973, que concedeu a Sebastião Teixeira de Mello
_ Firma Individual o direito de lavrar caulim no Município de Suzana, Estado de São Paulo. Publicado no D.Q. de 29 de agosto de 1984

262

90.106 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Altera o método de faturamento de energia elétrica fornecida
a unidades consumidoras do Grupo A. atingidas pelas inundações
ocorridas nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, e dá outras providências.
Publicado no D.'O. de 29 de agosto
de 1984
90.107 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de derivação de linha de transmissão da
Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo. Publicado no D.O. de 29 de
agosto de 1984 ....
90.108 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da subestação Sertãoaínho
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo. Publicado no D.O. de 29 de
agosto de 1984
90.109 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constdtuícão de
servidão administrativa, faixa va-
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riável 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 de
agosto de 1984
267
90.110 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa variável 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 de
agosto de 1984
.........
268
90.111 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
áreas prioritárias, para fins de reforma agrária, no Município de
Porto N acional, no Estado de
Goiás. Publicado no D.O. de 29 de
agosto de 1984
269
90.112 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, OS
imóveis rurais que menciona, situados no Município de Porto Nacional, no Estado de Goiás, compreendidos nas áreas prioritárias,
para fins de reforma agrária, fixadas pelo Decreto n? 90.111, de 28 de
agosto de 1984. Publicado no D.O.
de 29 de agosto de 1984 ..'":.....
273
90.113 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
áreas prioritárias, para fins de reforma agrária, no Município de
Morretes, no Estado do Paraná.
Publicado no D.O. de 29 de agosto
de 1984
277
90.114 - Decreto de 28 de agosto de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação, imóveis rurais, constituídos de partes
da Usina Morretes, situados no
Município de Morretes, no Estado
do Paraná, e compreendidos nas
áreas prioritárias, para fins de reforma agrária, fixadas pelo Decreto n:' 90.113, de 28 de agosto de
1984. Publicado no D.O. de 29 de
agosto de 1984
286
90.115 - Decreto de 29 de agosto de
1984 - Dá nova redação aos art.i-
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gos 3?, 5? e 10, do Decreto n:'
84.333, de 20 de dezembro de 1979,
que cria o Quadro Auxiliar de.Ofíciais (QAO), extingue os Quadros
de Oficiais de
Administração
(QOA) e de Oficiais Especialistas
(QOE), e dá outras providências.
Publicado no D. a. de 30 de agosto
de 1984
.
..
90.116 ~ Decreto de 29 de agosto de
1984 ~ Regulamenta o Ingresso e a
Promoção no Quadro Auxiliar de
Oficiais (QAO), e dá outras providências (RIPQAO). Publicado no
D.a. de 30 de agosto de 1984
90.117 ~ Decreto de 29 de agosto de
1984 - Transfere da Indústria Comércio e Cultura de Madeiras
Sguário S.A. para a Companhia
Sengés de Papel e Celulose a concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica, para uso exclusivo; no Município de Castro, Estado do Paraná. Publicado no D.a.
de 30 de agosto de 1984 .....
90.118 ~ Decreto de 29 de agosto de
1984 - 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
noD.a. de 30 de agosto de 1984 '"
90.119 - Decreto de 29 de agosto de
1984 - Transfere da Indústria Comércio e Cultura de Madeiras
Sguãrio S.A. para a Companhia
Sengés de Papel e Celulose a concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica, para uso exclusivo, no Municipio de .Iaguarlaíva,
Estado do Paraná. Publicado no
D.a. de 30 de agosto de 1984
90.120 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da
Receita Federal, o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
15.000.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
31 de agosto de 1984
90.121 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da Re-
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pública o crédito suplementar no
valor de Crs 240.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 31 de agosto de 1984 ....
312
90.122 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Crê
215.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 31 de
agosto de 1984
313
90.123 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério das Mi·
nas e Energia o crédito suplementar no valor de Crê 644.452.000,00,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 31
313
de agosto de 1984 ....
90.124 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suo
plementar,
no
valor de
Cr$
8.300.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
314
31 de agosto de 1984 .. .
90.125 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda 'e ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.971.900.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. a. de 31 de agosto de
1984
315
90.126 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor
de
Cr$
2.720.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
316
31 de agosto de 1984 .. ....
90.127 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Cr$ 21.221.000.000,00. para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.
de 31 de agosto de 1984 ...
316
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90.128 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Abre ao Senado Federal o
crédito suplementar no valor de
Crê 1.540.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 31 de agosto de'1984

323

90.137 - Decreto de 31 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de Crs 20.000.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 3 de setembro de 1984 ....

324

318

90.138 - Decreto de 31 de agosto de
1984 - Autoriza o funcionamento
de habilitação do curso de Estudos
Sociais da Faculdade de Ciências
Humanas do Sul Paulista. Publicado no D.O. de 3 de setembro de
1984 .. .
.

325

319

90.139 - Decreto de 31 de agosto de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Nutrição da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Publicado no D.a.
de 3 de setem bro de 1984

325

90.140 - Decreto de 31 de agosto de
1984 - Outorga concessão à Rádio
Regional de Dracena Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
Sonora em onda média, na cidade
de Dracena, Estado de São Paulo.
Publicado no D.O. de 3 de setembro de 1984
...............

326

90.141 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
375.754.000,00, para reforço de dotácão consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5 de
setembro de 1984

327

90.142 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde' em favor da Secretaria Geral, o
crédito suplementar no valor de
300.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5
de setembro de 1984 .... .
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90.129- Decreto de 30 de agosto de
1984 - Promulga o Tratado de
Nairóbi sobre Proteção do Símbolo

Olímpico. Publicado no D.O~ de 31
de agosto de 1984

318

90.130 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Autoriza o funcionamento
dos cursos de Pedagogia e de Letras da Autarquia Educacional do
Salgueiro - Pernambuco. Publicado no D.O. de 31 de agosto de 1984
90.131 -

Decreto de 30 de agosto de

1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Econômicas
da Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração de Vargínha. Publicado no D.O. de 31 de
agosto de 1984
90.132 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Autoriza o funcionamento
do curso de Nutrição da Faculdade
de Farmácia e Bioquímica de Presidente Prudente. Publicado no
D.O. de 31 de agosto de 1984
90.133 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, a doar o imóvel que menciona. Publicado no
D.O. de 31 de agosto de 1984
90.134 - Decreto de 30 de agosto de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária -', INCRA, a doar o imóvel que menciona. Publicado no
D.O. de 31 de agosto de 1984 ...
90.135 - Decreto de 31 de agosto de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de
547.542.000,00,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 3
de setembro de 1984 .. ..
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c-s

11.000.000,00, para reforço de

dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5
de setembro de 1984 .. .
90.144 - Decreto de 4 de 'setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar;
no
valor
de
Crê
513.000.000,00. para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5 de
setembro de 1984
90.145 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Plane[amento/P'R. o crédito suplementar
no valor de Crs 1.674.765.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5 de setembro de
1984 . ..... . . ... . .... ... .. .... ....
90.146 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Cr$ 246.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 5 de setembro de 1984 ....
90.147 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre à- Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 600.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orcamento.: Publicado no
D.a. de 5 de setembro de 1984 ....
90.148 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 12.416".646.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 5 de setembro de 1984
90.149 - Decreto de 4 de setembro de
1984 -- Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar no
valor de
Ors
1.313.539.000,00. para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5 de setembro de
1984
.. . .... ...
90.150 - Decreto de 4 de setembro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
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valor de Crê 2.000.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a.de 5 de setembro de 1984
90.151 - Decreto de 5 de setembro de
1984 - Altera a denominação da
Comissão Militar Brasileira em
Washington. no Ministério do
Exército. e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 6 de setembro de 1984
90.152 - Decreto de 5 de setembro de
1984 - 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.
- ELETRONORTE. no Estado do
Maranhão. Publicado no D.a. de 6
de setembro de 1984
90.153 - Decreto de 5 de setembro de
1984 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de trecho de linha de subtransmlssão da
LIG HT - Serviços de Eletricidade
S.A .• no Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D.a. de 6 de setembro de 1984
90.154 - Decreto de 5 de setembro de
1984 ....:. Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terra necessária à implantação da estação transformadora
de distribuição Barra Funda da
ELETROPAULO - Eletricidade
de São Paulo S.A., no Estado de
São Paulo. Publicado no D.a. de 6
de setem bro de 1984
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1984 - Renova prazo de concessão

outorgada à Companhia Nacional
de Grafite Ltda., para o aproveitamento da energia hidáulica de um
desnível, existente no rio Sant'A.
na, para uso exclusivo, no Município de Camacho, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de 6
de setembro de 1984 .. . . . . . . . . . . . .
333

333
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diodítusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D. O.
de 6 de setem bro de 1984
90.157 - Decreto de 5 de setembro de
1984 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Municípios do Rio de-Janeiro, Niterói.
Mangaratiba e Cabo Frio. Estado
do Rio de Janeiro; Ipojuca, Estado
de Pernambuco; Salvador, Estado
da Bahia; Guaruiá, Santos e São
Vicente. Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 6 de setembro
de 1984 .....
. ... . ....
90.158 - Decreto de 5 de setembro de
1984 - Concede à Carafba Metais
S.A. - Indústria e Comércio autorização para proceder ao aumento
do seu capital autorizado. Publicado no D.a. de 6 de setembro de
1984
.
.
90.159 - Decreto de 6 de setembro de
1984 - Inclui na Comissão de Cartografia representante do Programa Nacional de Política Fundiária.
Publicado no D.a. de 10 de setembro de 1984
90.160 - Decreto de 6 de setembro de
1984 - Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Rãdio Macaé Ltda., para a Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda.
Publicado no D.a. de 10 de setembro de 1984
90.161 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - 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 Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no D.a. de 11 de
setem bro de 1984
90.162 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Outorga concessão à Rádio
Floresta Ltda., para explorar serviço de radíodífueão sonora em onda média. na cidade de Tucuruí,
Estado do Pará. Publicado no D.a.
de 11 de setembro de 1984
90.163 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Dispõe sobre a composição
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das Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da
Coordenação N acionai do Ensino
Agropecuário - COAGRI, e dá outras providências. Publicado no
D.a. de 11 de setembro de 1984 '"
90.164 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Dispõe sobre a composição
das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRI, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. 'de 11 de setembro de 1984
90.165 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor da Superintendência
de Campanhas de Saúde Pública, o
crédito suplementar no valor de
Crã 67.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11
de setembro de 1984
90.166 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre à Câmara dos Deputados e à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o crédito suplementar no
valor de
Crê
303.000'.000,00, para reforço de dotacões consignadas no vigente Oro
carnento. Publicado no D.a. de 11
de setembro de 1984 . .... ....
90.167 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o crédito suplementar no valor de Crê
44.240.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
11 de setembro de 1984 ..
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90.168 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre à Justiça Eleitoral o
crédito suplementar no valor de
Crê 4.875.895.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D,O.
de 11 de setembro de 1984
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90.169 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional
do Trabalho da 5? Região o crédito
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suplementar no valor de Crê
2.172.700.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
11 de setembro de 1984
90.170 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre ao Tribunal de Contas da União o crédito suplementar
no valor de Crê 1.563.142.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de setembro de
1984
..
.
'"
90.171 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério do
Exército em favor da Secretaria de
Economia e Finanças. o crédito suplementar no
valor de
Crg
36.351.228.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
11 de setem bro de 1984
90.172 - Decreto de 10 de setem bro de
1984 - Abre ao Suba nexo Encargos Financeiros da União, o crédito suplementar no valor de Crê
718.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de
setembro de 1984
90.173 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de Crê 7.003.714.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 11 de setembro de 1984
90.174 - Decreto de 10 de setem bro de
1984 - Altera dispositivo do Decreto n:' 84.626, de 9 de abril de
1980, que cria, no Ministério da
Aeronáutica, a Diretoria do Material Bélico da Aeronáutica. Publicado no D.O, de 11 de setembro de
1984

.
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90.175 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Altera o artigo 3? do Decreto n? 88.161, de 10 de março de
1983, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 12 de setembro
de 1984
90.176 - Decreto de 10 de setembro de
1984 - Altera dispositivo do Hegulamento de Uniformes do Exército
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RUE (R-124). Publicado no D.O. de
12 de setembro de 1984
368
90.177 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor de diversas
unidades da Administração Direta
o crédito suplementar no valor de
Crê 2.606.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 12 de setembro de 1984
369

364

90.178 - Decreto de 11 de setem bro de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de
Imprensa Nacional, o crédito suplementar no
valor de
Crê
1.000.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
12 de setem bro de 1984

370

365

90.179 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Marinha e a Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão
da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no
valor de Crs 76.587.615.000.00. para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12 de setembro de 1984

371

90.180 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério do Trabalho, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de c-s 1.407.462.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12 de setembro de 1984 ...

371

90.181 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de Crê 50.000.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 12 de setembro de
1984
.

372

90.182 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
68.062.738.000,00, pata reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
12 de setembro de 1984
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90.183 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Edu-

cação e Cultura o crédito suple-

c-s

mentar,
no
valor
de
1.201.984.000,00, para reforço de

dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
12 de setembro de 1984

374

90.184 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de Crê 55.775.598.000.00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publi-

cado no D.a. de 12 de setembro de
1984

"

374

90.185 - Decreto de 11 de setembro de

1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crê 1.225.900.000,00, para

reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de setembro de 1984 ...
90.186 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre à Presidência da República. o crédito suplementar, no
valor de Cr$ 400.000.000,00. para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de setembro de 1984
90.187 - Decreto de 11 de setembro de
1984 - Abre aoMinistério da Educação e Cultura, o, crédito suplamentar
no
valor
de
Crs
14.585.900.000.00, para reforço" de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
12 de setembro de 1984 ....
90.188 - Decreto de 11 de setembro de
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DECRETOS

DECRETO N? 89.875, DE 2 DE JULHO DE 1984
Classifica os Consulados-Gerais Que
menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I?
São Consulados-Gerais de Primeira Classe, no que respeita ao nível de Chefia, nos termos do artigo 28 do Decreto n? 71.534,
de 12 de dezembro de 1972, alterado pelo Decreto n? 88.352, de 3 de junho de 1983, os Consulados-Geraís em
Barcelona (Espanha)
Miami (EUA).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 89.876, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Suba nexo Transferência a
Estados, Distritos Federal e Municípios, o
crédito suplementar no valor de Cr$
4.300.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 1?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Subanexo Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.300.000.000,00 (quatro
bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1 9 8 4 . '
Art. 3?
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.877, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de divereee unidades da Administração direta e Indireta, o crédito suplemen-

tar no valor de Cr$ 246.375.878.000,00, 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 I?, itens I e lI, da Lei n? 7.188, de 16de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, o
crédito suplementar no valor de Crê 246.375.878.000,00 (duzentos e quarenta e seis bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e se·
tenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
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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 artigo I?, itens I e 11, da Lei n? ,7.188, de 16
de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho 'de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Deliim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 4·7-84.

DECRETO N? 89.878, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura:o crédito suplementar, ,no valor de Cr$
4.902.200.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il l, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Il l, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$
4.902.200.000,00 (quatro bilhões, novecentos e dois 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 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, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfjm Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 4-7-84.
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DECRETO N? 89.879, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministér~o da Fazenda o
crédito suplementar no valor de Cr$
43.800.000,00, para reforço de dotação ccneigneâe 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Departamento de Administração, o crédito suplementar no valor de Cr$
43.800.000,00 tquarenta e três 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 ind icada 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, 2 de julho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.880, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações,
o crédito suplementar no valor de Cr$
539.000.000,00, para reforço de dotações
orçamentárias 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor
do Departamento N acionaI de Telecomunicações - DENTEL, o crédito
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suplementar no valor de Cr$ 539.000.000,00 (quinhentos 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 deste decreto serão
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.881, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.834.:000.000,00, para reforço de dotações orçamentárias 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Crs
3.834.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e trinta e quatro milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo

está publicado no D.O. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.882, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abreao Ministério da Educação e Cultura, o crédito supleinentar, no valor de Cr$
53.00o.oào.ooo, 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 art.igo 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de'1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar no valor de Crs 53.000.000.000,OOlcinqüenta e três bilhões 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 serão provenientes do Excesso de Arrecadação do SalárioEducação, de acordo com o previsto no artigo 5? item VI, da Lei n?
7.155, de 5 de dezembro de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 4·7·84.
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DECRETO N? 89.883, DE 2 DE JULHO DE DE 1984
Abre aos Subanexos Encargos Finan·
ceiros da União e Encargos Gerais da
União, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 48.000.000.000,00, para reforço de dotaçõee 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Subanexos Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda e Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão- do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 48.000.000.000,00 (quarenta e oito bilhões 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 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, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 4-7·84.

DECRETO N? 89.884, 2 DE JULHO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Programas Especiais - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de PlanejamentolPR, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 220.000.000.000,00, 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, 5?, item VI da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 220.000.000.000,00
(duzentos e vinte bilhões de cruz eiros}, para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior serão provenientes do" excesso de arrecadação conforme prevê
o artigo 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo 'está publicado no D.a. de

4-7-84.

DECRETO N? 89.885, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o
crédito suplementar no valor de Cr$
894.000.000,00, para reforço de doteçõee
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 5?, item VII, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
.894.000.000,00 (oitocentos e noventa e quatro 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 do excesso de arrecadação das receitas geradas pelo
Ministério da Marinha.
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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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.886, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre' ao Ministério da Aeronáutica,
o crédito suplementar no valor de Cr$
25.000.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da 'Aeronáutica, o crédito sup lementar no valor de Cr$ 25.000.000.000,00 (vinte e cinco bilhões 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 no montante especificado.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

4-7-84.
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DECRETO N? 89.887, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia, o crédito suplementar no valor de ca
8.000.000.000,00, para reforço de dotação
orçamentária
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 5?, item IlI, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crs
8.000.000.000,00 (oito 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 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-o
.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 4-7·84.

DECRETO N? 89.888, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.890.000.000,00, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combínado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito supleme,ntar no valor de Cr$
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3.890.000.000;00 (três bilhões e oitocentos e noventa milhões de cruzeiro s], para reforco de dotacôes 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, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 4-7·84.

DECRETO N? 89.889, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
949.000.000.00, para reforço de âoteçõee orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da aútorização contida
no artigo 1?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
949.000.000,00 (novecentos e quarenta e nove milhões de cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessár'io s à execução deste decreto, serão
os provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o artigo 1?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.890, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Tribunal de Contas da União,
Supremo Tribunal Federal e Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.879.780.000,00, 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 5?, item In, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal de Contas da União, Supremo
Tribunal Federal e Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.879.780.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e
nove milhões, 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 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, 2 de julho de 1984; 163?' da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 4-7-84.
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DECRETO N? 89.891, DE 2 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Nacional de Defesa
Agropecuária, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçii:
mente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, o crédito suplementar no va- .
lor de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruaeíros}, 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.
Brasilia, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernene. Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 4-7-84.

DECRETO N? 89.892, DE 2 DE JULHO DE 1984
Altera dispositivos do Decreto n?
83.304, de 28 de março de 1979, que instituiu
a Câmara Superior de Recursos Fiscais. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O § 3? do artigo 3?, e o artigo 7?, do Decreto n? 83.304, de
28 de março de 1979, passam a vigorar com a redação seguinte, acrescentados ao referido artigo 3? os §§ 4? e 5?:
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«Art. 3?
§3? Interposto o recurso, os autos serão encaminhados à
repartição preparadora local para ciência do sujeito passivo
ou serão presentes ao Procurador da Fazenda Nacional,

assegurando-se ao interessado o prazo de 15 (quinze] dias para
oferecer contra-alegações ou, querendo, recorrer da parte que

lhe foi desfavorável.
§ 4? Esgotado aquele prazo, os autos serão encaminhados
à Câmara recorrida, ou à Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme o sujeito passivo tenha interposto recurso ou somente
contra-arrazoado.
§ 5? N o caso do item Il, quando a divergência se der entre Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a matéria
objeto da divergência será decidida pelo Pleno da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Art. 7? Os mandatos dos titulares e suplentes dos Conselhos de Contribuintes terminarão em 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo, os mandatos dos atuais membros titulares e suplentes da
representação da Fazenda e dos Contribuintes vencer-se-âo em
31 de dezembro de 1984, 1985 e 1986, respectivamente."
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.893, DE 2 DE JULHO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto D. a 79.391,
de 14 de março de 1977, que dispõe sobre reouieíçso e compra de passagens aéreas por
órgüos e entidades da Administração Federal e Fundações sob supervisão ministerial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1? O parágrafo único do artigo 5?, do Decreto n? 79.391, de
14 de março de 1977, alterado pelo Decreto n? 84.363, de 3 de janeiro de
1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Parágrafo único. O pagamento das faturaaserá efetuado,
impreterivelmente, até o mês seguinte ao de sua apresentação.»

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
Delfim Netto

DECRETO N? 89.894, DE 2 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias de Direção Intermediária e Assistência
Intermediária, do Grupo-Direção e Assis·
têncie Intermediárias do Quadro Permanente do Ministério do Exército, 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 7? e 8?, da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na'
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 n? 00600-007842/84-23,
DECRETA:
Art. 1? São criadas três funções, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Intermediária, código
DAI-ll1 e Assistência Intermediária, código DAI-1l2, do GrupoDireção e Assistência Intermediárias, código DAI-llO, do Quadro Permanente do Ministério do Exército.
Art. 2? A sintese das atribuições das funções de Assistente, de
que trata este decreto, é a descrita no Anexo 11.
Art. 3? Os cargos relacionados no Anexo 111 ficam suprimidos para o fim de compensar despesas.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Alzir Benjamin Chaloub

Cargosou
Funções

N? de

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

Símbolo

N? de

1

2

Cargosou
Funções

Chefe do Setor de
Microfilmagem

Seção de Documentação de Pessoal

Assessoria
Assistente

DIRETORIA DE PESSOAL CIVIL

DEPART AMENTO GERAL DO
PESSOAL

De-nominação

DAI·Ill.2

DAI-112.2

Código

SITUAÇÃO NOVA

(Artigo 5? do Decreto n? 72.912, de 10 de outubro de 1973)

GRUPO-DIRECÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-lIQ)

FUNÇÜES DE DIRECÁO OU ASSISTÊNCIA INTERMEDIARIA

QUADRO PERMANENTE

MINISTERIO DO EXERCITO

ANJ<;XO I

Agente de Cinefotografia e
Microfilmagem-NM 1033

NS-923

Técnico de AdministraçãO

Categoria
Funcional
Correlata

""

~

O

o

c:'"
:;:'"'

,.,M'"

'"

10

O

'"

O

"'10

:>Ó

2

N? de Funções

Assistente

Assessoria

DIRETORIA DE PESSOAL CIVIL

DEPARTAMENTO GERAL DO
PESSOAL

Denominação

DAI-1l2.2

Côdigo

Assistir à Direção do Órgão nos trabalhos
complementares de assessoramento

Síntese das Atribuições Específicas

(Item Il do artigo 9? do Decreto n? 72.9r2, de 1973)

CATEGORIA DE ASSISTItNCIA INTERMEDIÁID:A (DAI·1l2)

FUNÇOES DE ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

ANEXO II

'"tJ

O

::.:'"'

''t""'J
"
"'c":

O
tJ

'"d

O

~

ao

-
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ANEXOlII
Relação dos cargos de confiança do Quadro Permanente do
Ministério do Exército, suprimidos a partir da publicação deste decreto
N? de
Cargos

Denominação

DEPARTAMENTO DE MATERIAL B:ÉLICO
Fábrica da Estrela
Assistente
Fabrica do Realengo
Assistente

Código

DAI-112.3
DAI-II2.3

DEPARTAMENTO DE ENG.ENHARIA E COMUNICACOES
Fábrica de Material de Comunicações
Assistente

DAI-112.2

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO
Imprensa do Exército
Chefe da Oficina Gráfica

DAI-Ill.l

DECRETO

N~

89.895, DE 2 DE JULHO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Planalto Promoções e lníormeção S.A., para explorar serviço de radiodi·
fusão sonote em onda média, na cidade de
Brasília, Distrito Federal.

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 nos termos do artigo 6?, do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~ 2.996/83,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~ 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2~ do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 20 de junho de 1983, a
concessão da Planalto Promoções e Informação S .A., outorgada através
do Decreto n~ 52.012, de 16 de maio de 1963·, para explorar, na cidadede
Brasília, Distrito Federal, sem direíto de exclusívidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
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Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de 'janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 89.896, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, nos Municípios de Clevelàndia e Mariópolis, no
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
ihe conferem os artigos 81, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n ? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada nos Municípios de Clevelândia e Mariópolis, no Estado do
Paraná, com o seguinte perímetro: partindo do marco 0, de coordenadas
geográficas latitude 26'24'12" S e longitude 52'32'26" WGr., situado no
divisor de águas, limite dos E stados do Paraná e Santa Catarina, junto
à nascente do Lajeado Panela, segue à jusante do Lajeado Panela, com
distância de 8.605m, confrontando com terras do imóvel São Joaquim,
até o ponto 1, de coordenadas geográficas latitude 26'20'59" S e longitude 52'35'26" WGr., situado no encontro das águas do Lajeado Panela
com o Arroio Pocinho, que, a partir daí, recebe. a denominação Rio Pato Branco; daí, segue à jusante do Rio Pato Branco, por sua margem
direita, com distância de 24.950m, confrontando com terras dos imóveis
Fazenda Santo Antônio de Pato Branco e Fazenda da Barra, até o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude 26'15'35" S e longitude
52'32'48" WGr., situado na foz do Rio Poço Preto; daí, segue pelo Rio
Pato Branco, por sua margem direita, com distância de 19.0S0m, confrontando com o N úcJeo Pato Branco, até o ponto 3, de coordenadas
geográficas latitude 26'10'13" S e longitude 52'32'17" WGr., situado na
confluência dos Rios Pato Branco e Chopim; daí, segue à montante do
Rio Chopim, por sua margem esquerda, com distância de 41.610m, até o
ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 26'14'33" S e longitude

ATOS DO PODER EXECUTIVO

21

52'26'53" WGr" situado na foz do Rio São Francisco; dai, segue à montante do Rio São Francisco, por sua margem esquerda, na distância de
17.275m, confrontando com terras da Fazenda Moraes, até o ponto 5, de
coordenadas geográficas latitude 26'19'25" S e longitude 52'27'27"
WGr., situado na confluência do Rio Rondinha com o Rio São Francisco, que, a partir daí, recebe a denominação de Rio Passo do Leão; daí,
segue à montante do Rio Passo do Leão, até a nascente, na distância de
14.530m, confrontando com o terreno Rondinha, até o ponto 6, de Coordenadas geográficas latitude 26'25'59" S e longitude 52'28'07" WGr.,
dai, segue pelo divisor de águas, límite dos Estados do Paraná e Santa
Catarina, com distância de S.SOOm, até o marco O, início da descrição
deste perímetro (Fonte de referência: Carta Prelíminar do Serviço Geográfico do Exército, fls. SG.22·N-I e SG.22-N-II, escala 1:100.000, ano
1960).
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o art. I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA objetivarão, preferencialmente: a) reformulação da estrutura fundiária da região; bl criação de até 1.920 (mil novecentos e vinte) unidades familiares; c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 89.897, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para tine de
desapropriação, o imóvel rural denominado
«Fazenda São Francisco de Sales», situado
nos Municípios de Clevelàndia e Meriópolíe, no Estado do Paraná, compreendido na
área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto nf 89.896, de 3 de
julho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere os. arts. 81, item lU, e 161, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decretolei n? 554, de 25 de abril de 1969,
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DECRETA:
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 V, da Lei n:'
5.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Fazenda São
Francisco de Sales», com área de 29.875,2835ha (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e cincohectares, vinte e oito ares e trinta e cinco centiares), situado nos Municípios de Clevelândia e Mariópolis , no Estado do Paraná.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do marco O, de coordenadas geográficas latitude 26"24'12" S e longitude 52"32'26" WGr, situado no divisor de águas,
limite dos Estados dó Paraná e Santa Catarina, junto à nascente do Lajeado Panela, segue à jusante do Lajeado Panela, com distância de
8.605m, confrontando com terras do imóvel São Joaquim, até o ponto I,
de coordenadas geográficas latitude 26'20'59" S e longitude 52'35 '26"
WGr, situado no encontro das águas do Lajeado Panela com O Arroio
Pocinho, que, a partir daí, recebe a denominação de rio Pato Branco;
daí, segue à jusante do rio Pato Branco, por sua margem direita, com
distância de 24.950m, confrontando com terras dos imóveis Fazenda
Santo Antônío de Pato Branco e Fazenda da Barra, até o ponto 2, de
coordenadas geográficas latitude 26"15'35" S e longitude 52';32'48" WGr,
situado na foz do fio Poço Preto; daí, segue pelo rio Pato Branco, por
sua margem direita, com distância de 19.050m, confrontando com oNúcleo Pato Branco, até o ponto 3, de coordenadas geográficas latitude
26'10'13" S e longitude 52'32'17" WGr, situado na confluência dos rio
Pato Branco e Chopim; daí, segue à montante do rio Chop im, por sua
margem esquerda, com distância de 41.inOm, até o ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 26'14'33" S e longitude 52'26'53" WGr, situado na foz do rio São Francisco; daí, segue à 'montante do rio São
Francisco, por sua margem esquerda, na distância de 17.275m, confrontando com terras da Fazenda Moraes, até o ponto 5, de coordenadas
geográficas latitude 26'19'25" S e longitude 52'27'27" WGr, situado na
confluência do rio Rondinha com o rio São Francisco, que, a partir daí,
recebe a denominação de rio Passo do Leão; daí, segue à montante do
rio Passo do Leão, até a nascente, na distância de 14.530m, confrontando com o terreno Rondinha, até o ponto 6, de coordenadas geográficas
latitude 26'25'59" S e longitude 52'28'07" WGr; daí, segue pelo dívisor
de águas, limite dos Estados do Paraná e Santa Catarina, com distância de 8.800m, até o marco O, início da descrição deste perímetro. (Fonte
de referéncia: Carta Preliminar do Serviço Geográfico do Exército, fls.
SG.22-N-I e SG.22-N-Il, escala 1:100.000, ano 1960).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) a área urbana do
Município de Mariópolis, definida pela Lei Municipal n? 4/79, com
198,60ha, com o seguinte perímetro: Partindo do ponto O, de coordena-
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das geográficas latitude 26'21 '46" S e longitude 52'33'07" WGr, situado
no canto da quadra 131-A, com a Avenida Estratégica, saída para Clevelândia, segue pela Avenida Estratégica, com azimute 270°34'46" e
distância de 168, 11m, até o ponto 1; daí segue pela Avenida Estratégica, com azimute de 246'18'31" e distância de 575,39m, até o ponto 2;
daí, segue pela Avenida Estratégica, com azimute 339'53'29" e d istância de 194,88m, até o ponto 3; daí, segue por uma linha seca, com azimute de 301 "32'21" e distância de 884,35m, até o ponto 4, de coordenadas
geográficas latitude 26'21 '33" S e longitude 52'34'04" WGr; daí, segue
por uma linha seca, com azimute de 31"20'46" e distância de 577,84m,
até o ponto 5; daí, segue pela Alameda 9, com azimute de 339"13'35" e
distância de 310,70m, até o ponto 6, situado na margem do Córrego Diniz; daí, segue à jusante do Córrego Diniz," com distância de 374,57m,
passando pelo ponto 7, até o ponto 8; daí, segue por uma linha seca,
com azimute de 06'30'00" e distância de 490m, até o ponto 9, de coordenadas geográficas latitude 26'20'47"" S e longitude 52'33'45" WGr; daí,
segue por uma linha seca, com azimute de 99°10'00" e distância de
126,92m,até o ponto 10; dai, segue por uma linha seca, com azimute de
181'05 '00" e distância de 402,20m, até o ponto 11, situado na margem
do Córrego Diniz; daí, segue pelo Córrego Diniz abaixo; com distância
de 6616,23m, passando pelo ponto 12, até o ponto 13, confluência do Córrego Diniz com o Arroio Barro Preto; daí, segue pelo Arroio Barro Preto
acima, com distância de 36,98m, até o ponto 14; daí, segue. pela Rua I,
com azimute de 69°49'38" e distância de 325,36m, até o ponto 15, de
coordenadas geográficas latitude 26'20'53" S e longitude 52'33'06"
WGr; daí, segue por uma linha seca, com azimute de 1.80 u43'43" e distância de 1.643,83m, até o ponto O, início da descrição deste perímetro,
que em seu todo se confronta com o imóvel «Fazenda São Francisco
Sales" (Fonte de referência: Carta geográfica, folha SG. 22·N ·1, escala
1:100.000, ano 1960, e planta do perímetro urbano fornecida pela Prefei·
tura de Mariópolis); bl os imóveis rurais classificados como empresa
rural, nos termos da Lei n? 4.504, de trinta de novembro de 1964, e do
artigo 2? do Decreto-lei n:' 554, de 25 de abri! de 1969; c) os imóveis pertencentes a entidade religiosas, recreativas e culturais, bem como aquelas que possuam destinação urbana ou de utilização pública; d) os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas; e) as benfeitorias
existentes nas parcelas que integram o imóvel referido no artigo I? e
pertencentes aos que serão beneficiados corna sua regularização-o

de

Art. 3? O Instituto N acíonal 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 abri! de 1969.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturíní

DECRETO N? 89.898, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Mu-

nicípio de Corumbá, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do
Sul, com o seguinte perímetro: Partindo do marco 1, cravado na divisa
comum com terras de Ignácio Vasconcelos Filho, segue por uma linha
seca, na divisa com terras de Ignacio Vasconcelos Filho, com azimute
de 57 027' e distância de 1.888, 70m, até o marco 2, cravado na divisa comum com terras de Ignacio Vasconcelos Filho e da Fazenda Urucum
(parte); daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda
Urucum (parte), com azimute 158"30' e distância de 1.940m, até o marco
3; daí, segue por uma linha seca, na ,divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 133'20' e distância de 340m, até o marco 4;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 187°30' e distância de 440m, até o marco 5;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 288'50' e distância de 60m, até o marco 6;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 212'50' e distância de 540m, até o marco 7;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 108°50', e distância de 740m, até o marco 8;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 18°10', e distância de 380m, até o marco 9;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 84°50' e distância de 740m, até o marco 10;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Uru-
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cum (partel.- com azimute de 163°20' e distância de 680m, até o marco
11; daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda
Urucum (parte), com azimute de 114'10' e distância de 940m, até o marco 12; daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda
Urucum (parte), com azimute de 141'45' e distância de'700m, até o marco 13, cravado na divisa comum com terras da Fazenda Urucum (partel, e da Fazenda Belvedere, daí, segue por uma linha seca, na divisa
com terras da Fazenda Belvedere, com azimute de 256°22' e distância
de 1.500m, até o marco 14, cravado na divisa comum com terras da Fazenda Belvedere e da Sociedade Brasileira de Imóveis; daí, segue por
uma linha seca, na divisa com terras da Sociedade Brasileira de Imóveis, com azimute de 271 °30' e distância de 2.060m, até o marco 15, cravado na divisa com terras da Sociedade Brasileira de Imóveis e de Orlando C. Faria Cárcano; daí, segue por uma linha seca, na divisa com
terras de Orlando C. Faria Cârcano, atravessando a Rodovia BR-262,
com azimute de 324'45' e distância de 640m, até o marco 16; dai, segue
por uma linha seca, atravessando a Rodovia BR-262, a ferrovia da Rede
Ferroviária Federal S.A. e terras de João Paiva, com azimute, de
191'40' e distância de 540m, até o marco 17, cravado na divisa com.um
com terras de João Paiva e da Fazenda Piraputanga; daí, segue por
uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Piraputanga e da servidão pública do Jacadigo, com azimute de 271'30' e distância de
2.220m, até o marco 18, cravado na divisa comum com terras da servidão pública do Jacadigo e da Fazenda São Carlos do Urucum; daí, segue por uma linha seca, na divisa com. terras da Fazenda São Carlos do
Urucum com azimute de 353°09' e distância de 7.520m, até o marco 19;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda São
Carlos do Urucum e da Fazenda Lajinha com azimute de 113'30' e distância de 1.200m, até o marco 20, cravado na divisa comum com terras
da Fazenda Laj inha e da Fazenda Urucum. (parte); daí, segue por uma
linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte) e terras de
Ignacio Vasconcelos Filho, com azimute de 176'30' e distância de
3.520m, até o marco 21; daí, segue por uma linha seca, na divisa com'
terras de Ignacio Vasconcelos Filho, com azimute de 83°00' e distância
de 620m, até o marco 1, inicio da descrição deste perímetro (Fonte de
referência: folha SE-21-Y-D-II, escala 1:100.000, DSG, ano 1967).

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, com sede em Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o artigo I?, podendo ser prorrogado.
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Art. 4? Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, objetivarão, preferencialmente: a) reforrnulação da estrutura fundiária da região; b) criação de 90 (noventa] unidades familiares; c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.899, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para tine de
desapropriação, imóvel rural constituído de
parte da «Fazenda Urucum», situado no
Município de Corumbá, no Estado de Mato
Grosso do Sul, e compreendido na área
prioritária, para. fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.898, de 3 de julho
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item UI, e 161, 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,
DECRETA:
Art. I? E 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, imóvel rural, com a área de
2.078,0030ha (dois mil, setenta e oito hectares e trinta centiares), constituído de 'parte da «Fazenda UrUCUID» e situado no Município de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do, marco 1, cravado na divisa comum com
terras de Ignacio Vasconcelos Filho, segue por uma linha seca, nadivisa com terras de Ignácio Vasconcelos Filho, com azimute de 57'27' e
distância de 1.888,70m, até o marco 2, cravado na divisa comum com
terras de Ignacio Vasconcelos Filho e da Fazenda Urucum' (parte); dai,
segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum
(parte), com azimute de 158'30' e distância de 1.940m, até o marco 3;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Uru-
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cum (parte), com azimute de 133°20' e distância de 340m, até o marco 4;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 187°30' e distância de 440m, até o marco 5;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 288°50' e distância de GOm, até o marco 6;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras, da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 212°50' e distância de 540m, até o marco 7;
daí, segue por. uma linha seca, na divisa com terras da, Fazenda Urucum (parte), com azimute de 108°50' e distância de 740m, até o marco 8;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 18°10' e distância de 380m, até o marco 9;
daí, segue por uma linha seca, na divisa corri terras da Fazenda Urucum (partel, com azimute de 84°50' e distância de 740m, até o marco 10;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte), com azimute de 163°20' e distância de 680m, até o marco
11; daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda
Urucum (parte), com azimute de 114°10' e distância de 940m, até o marco 12; daí, segue por uma linha seca, na divisa .com terras da Fazenda
Urucum (parte), com azimute de 141 °45' e distância de 700m, até o marco 13, cravado na divisa comum com terras da Fazenda Urucum (parte)
e da Fazenda Belvedere; daí, segue por uma linha seca, na divisa com
terras da Fazenda Belvedere, com azimute de 256°22' e· distância de
1.500m, até o marco 14, cravado na divisa comum com terras da Fazenda Belvedere e da Sociedade Brasileira de Imóveis; dai, segue por uma
linha seca, na divisa com terras da Sociedade Brasileira de Imóveis,
com azimute de 271 °30' e distância de 2.060m, até o marco 15, cravado
na divisa comum com terras da Sociedade Brasileira de Imóveis e de
Orlando C. Faria Cárcano; daí, segue por lima linha seca, na divisa
com terras de Orlando C. Faria Cárcano, atravessando a Rodovia BR·
262, com azimute de 324°45' e distância de 640m, até o marco 16; daí,
segue por uma linha seca, atravessando a Rodovia BR-262, a ferrovia
da Rede Ferroviária Federal SI A e terras de João Paiva, com azimute
de 191 °40' e distância de MOm, até o marco 17, cravado na divisa comum com terras de João Paiva e da Fazenda Piraputanga; daí, segue
por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda Piraputanga e da
servidão pública do Jacadigo, com azimute de 271 °30' e distância de
2.220m, até o marco 18, cravado na divisa comum com terras da servidão pública do Jacadigo e da Fazenda São Carlos do Urucum; daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda São Carlos do
Urucum, com azimute de 353°09' e distância de 7.520m, até o marco 19;
daí, segue por uma linha seca, na divisa com terras da Fazenda São
Carlos do Urucum e da Fazenda Lajinha, com azimute de 113°30' e distância de 1.200m, até o marco 2p, cravado na divisa comum com terras
da Fazenda Laiínha e da Fazenda Urucum (parte); daí, segue por uma
linha seca, na divisa com terras da Fazenda Urucum (parte) e terras de
Ignacio Vasconcelos Filho, com azimute de 176°30' e distância de
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3.520m, até o marco 21; daí, segue por uma linha seca, na divisa com
terras de Ignácio Vasconcelos Filho, com azimute de 83°00' e distância
de 620m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro (Fonte de

referência: folha SE-21-Y-D-II, escala 1:100.000, DSG, ano 1967).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a). os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; bl as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.

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, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.900, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrái-ia, no Município de Bonito, no Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item Ill, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município ·de Bonito, no Estado de Mato Grosso do
Sul, com o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas
geográficas latitude 20°54'39" S e longitude 56°47'31" WGr, situado na
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divisa comum das terras da Fazenda do Zezinho e da Fazenda Samambaia
da Serra, segue por uma linha seca, divisando com as terras da
Fazenda Samambaia da Serra, com azimute de 197'20'50" e distância
de 4.490,31m, até o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude
20'56'58" S e longitude 56'48'17" WGr, situado na divisa comum das
terras da Fazenda Samambaia da Serra e da Fazenda São Bento; daí,
segue por uma linha seca, divisando com terras da Fazenda São Bento,
com azimute de 348'32'26" e distância de l.l88,47m, até o ponto 3, de
coordenadas geográficas latitude 20'56'21" S e longitude 56'48'25"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras da Fazenda
São Bento, com azimute de 269'43'01" e distância de 6.240,21m, até o
ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 20'56'22" S e longitude
56'52'33" WGr, situado a 760m do paredão da Serra da Bodoquena; daí,
segue por uma linha seca, divisando com o Campo dos Índios Kadwéos, com azimute de 36'15'40" e distãncia de 600m, até o marco 57, de
coordenadas geográficas latitude 20'56'02" S e longitude 56'52'17"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com o Campo dos Índios Kadwéos, com azimute de 18'36'29" e distância de 2.007,25m, até o
marco 56, de coordenadas geográficas latitude 20'55'00" S e longitude
56'51 '54" WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com o Campo
dos Índios
Kadwéos, com azimute de 19°58'19" e distância de
2.522,32m, até o marco 55, de coordenadas geográficas latitude
20'53'43" S e longitude 56'51 '25" WGr; daí, segue por uma linha seca,
divisando com o Campo dos Índios Kadwéos, com azimute de
313'15'39" e distância de 1.291,82m, até o marco 54, de coordenadas
geográficas latitude 20'53'14" S e longitude 56'51 '57" WGr; daí, segue
por uma linha seca, divisando com o Campo dos índios Kadwéos, com
azimute de 336'33'41" e distância de 1.090m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas latitude 20'52'44" S e longitude 56'52'13" WGr; dai, segue por uma linha seca, divisando com terras da Fazenda do Zezinho,
com azimute de 115'06'16" e distância de 8.306, 11m, até o ponto 6, de
coordenadas geográficas latitude 20'54'39" S e longitude 56'47'32"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras da Fazenda
do Zezinho; com azimute de 107'06'44" e distância de 40m, até o ponto
1, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta do
Serviço Geográfico do Exército, folha SF.21-X-A-IV, escala 1:100.000,
ano 1974, e planta do imóvel original, fornecida pelo Departamento de
Terras e Colonização de Mato Grosso do Sul ~ TERRASUL, datada de
22 de fevereiro de 19841.
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, com sede em Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3? Será de três anos o' prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o art. 1?, podendo ser prorrogado.
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Art. 4? Os trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, objetivarão, preferencialmente: a) reformulação da estrutura fundiária da região: b) criação de até 110 (cento e dez)
unidades familiares; c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 3 de julho de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.901, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
«Fazenda Marabá". situado no Município
de Bonito, no Estado de Mato Grosso do
Sul, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89,900, de 3 de julho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item lII, e 161, 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,
DECRETA:
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 V da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado
«Fazenda Marabá», com a área de 3.294,40ha (três mil duzentos e noventa e quatro hectares e quarenta ares), situado no Município de Bonito, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o aeguinte perimetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas latitude 20"54'39" S e longitude 56"47'31" WGr, situado na divisa comum
.das terras da Fazenda do Zezinho e da Fazenda Samambaia da Serra,
segue por uma linha seca, divisando com as terras da Fazenda Samambaia da Serra, com azimute de 197"20'50" e distância de 4.490,31m, até
o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude 20"56'58" S e longitude
56"48'17" WGr, situado na divisa comum das terras da Fazenda Samambaia da Serra e da Fazenda São Bento: dai, segue por uma linha
seca, divisando com terras da Fazenda São Bento, com azimute de
318"32'26" e distância de 1.188,47m, até o ponto 3, de coordenadas geo-
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gráficas latitude 20'56'21" S e longitude 56'48'25" WGr; daí, segue por
uma linha seca, divisando com terras da Fazenda São Bento, com azimute de 269'43'01" e distância de 6.240,21m, até o ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 20'56'22" S e longitude 56'52'33" WGr, situado
a 760m do paredão da Serra da Bodoquena; dai, segue por uma linha
seca, divisando com o Campo dos índios Kadwéos, com azimute de
36'15'40" e distância de 600m, até o marco 57, de coordenadas geográficas latitude 20'56'02" S e longitude 56'52'17" WGr; daí, segue por uma
linha seca, divisando com o Campo dos índios Kadwéos, com azimute
de 18'36'29" e distância de 2.007,25m, até o marco 56, de coordenadas
geográficas latitude 20'55'00" S e longitude 56'51 '54" WGr; daí, segue
por uma linha seca, divisando com o Campo dos índios Kadwéos, com
azimute de 19"58'19" e distância de 2.522,32m, até o marco 55, de coordenadas geográficas latitude 20'53'43" S e longitude 56'51'25" WGr;
daí, segue por uma linha seca, divisando com o Campo dos índios Kadwéos, com azimute de 313°15'39" e distância de 1.291,82m, até o marco
54, de coordenadas geográficas latitude 20'53'14" S e longitude
56'51'57" WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com o Campo
dos Índios Kadwéos, com o : azimute de 336'33'41" e distância de
1.090m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas latitude 20'52'44" S
e longitude 56'52'13" WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando
com terras da Fazenda do Zezinho, com azimute de 115°06'16" e distância de 8.306,l1m, até o ponto 6, de coordenadas geográficas latitude
20'54'39" S e longitude 56'47'32" WGr; daí, segue por uma linha seca,
divisando com terras da Fazenda do Zezinho, com azimute de
107'06'44" e distância de 40m, até o ponto I, inicio da descrição deste
perímetro (Fonte de referência: Carta do Serviço Geográfico do Exército, folha SF.21-X-A-IV, escala 1:100.000, ano 1974, e planta do imóvel
oríginal, fornecida pelo Departamento de Terras e Colonização de .Mato
Grosso do Sul - TERRASUL, datada de 22 de fevereiro de 19841.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3?
INCRA, fica
de que trata
554, de 25 de

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
o presente decreto, na forma prevista no Decreto-lei n?
abril de 1979.

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.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Danílo Venturini

DECRETO N? 89.902, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Clevelândia, no Estado do
Paraná.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:

Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Clevelândia, no Estado do Paraná, com o
seguinte perímetro: partindo do marco O, de coordenadas geográficas
latitude 26'15'26" S e longitude 52'25'09" WGr, situado no extremo
norte da área, na confluência de uma sanga sem denominação com o
Rio Chopim, na sua margem esquerda, segue à montante do Rio Chop im , por sua margem esquerda, com distância de 1.510m, até o marco 1,
de coordenadas geográficas latitude 26'16'07" S e longitude 52'24 '24"
WGr, situado na margem esquerda do Rio Chop ím, limite com terras
do Quinhão 35, de propriedade de Geilton Gustman; dai, segue por uma
linha seca, confrontando com terras do Quinhão 35, com o rumo de
05'30' SO e distãncia de 511,80m, atê o marco 2, de coordenadas geográficas latitude 26'16'25" S e longitude 52'24 '26" WGr, situado no limite
das terras do Quinhão 36, de propriedade de Orides Martins; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 36, com o rumo de 15'13' SE e distância de 173,04m, até o marco 3, de coordenadas
geográficas latitude 26'16'31" S e longitude 52'24'24" WGr; dai, segue
confrontando com terras do Quinhão 36, com o rumo de 65'03' SE e distância de 514,04m, até o marco 4, de coordenadas geográficas latitude
26'16'38" S e longitude 52"24'08" WGr, situado na margem direita do
Arroio Padilha; daí, segue à jusante do Arroio Padilha, por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 36, de propriedade de
Orides Martins, e terras do Quinhão 35, de propriedade de Geilton
Gustman, com distância de 252m, até o marco 5, de coordenadas geo-
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gráficas latitude 26"16'29" 8 e longitude 52"24'06 WGr, situado na margem direita do Arroio Padilha, limite com terras do Quinhão 34, de propriedade de Antônio Suzin; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 34, com o rumo de 83"56' 8E e distância de
375,03m, até o marco 6, de coordenadas geográficas latitude 26"16'29" 8
e longitude 52"23'52" WGr, situado no limite das terras do Quinhão 21B, de propriedade de Antônio Suzin; daí, segue por uma linha seca,
confrontando com terras do Quinhão 21-B, com o rumo de 02"47' 8E e
distância de 75,44m, até o marco 7, de coordenadas geográficas latitude
26"16'31" 8 e longitude 52"23'52" WGr, situado no limite das terras do
Quinhão 28-B (parte}, de propriedade de Valdemiro Valenga; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 28-B, com o
rumo de 11 "53' 80 e distância de 447,37m, até o marco 8, de coordenadas geográficas latitude 26"16'45" 8 e longitude 52"23'55" WGr, situado
no limite das terras do Quinhão 4-D, de propriedade de Luiz Camilotti
e Dagoberto Pedrollo; dai, segue por uma linha seca, confrontando com
terras do Quinhão 4-D, com o rumo de 81 "32" NO e distância de 302m,
até o marco 9, de coordenadas geográficas latitude 26"16'44" 8 e longitude 52"24' 06" WGr, situado na margem esquerda do Arroio Padilha;
daí, segue à montante do Arroio Padilha,por sua margem esquerda,
confrontando com terras do Quinhão 4-D, de propriedade de Luís Camilotti, e Dagoberto Pedrollo e terras dos Quinhões 5-B, 3-B e 23, de propriedade de Gaspar Bugno, com distância de 3.150m, até o marco 10, de
coordenadas geográficas latitude 26"18'04" 8 e longitude 52"24'11"
WGr, situado na confluência de uma sanga sem denominação com o Arroio Padílha, em sua margem direita; daí, segue à montante da s anga
sem denominação, por sua margem esquerda, confrontando com terras
do Quinhão 23, de propriedade de Gaspar Bugno, com distância de
1.060m, até o marco 11, de coordenadas geográficas latitude 26"18'24" 8
e longitude 52°23'43" WGr, situado na margem esquerda da sanga sem
denominação, no limite com terras do Quinhão 23; daí, segue por uma
linha seca, confrontando com terras do Quinhão 23, com o rumo de
10"01' NE e distância de 544,81m, até o marco 12, de coordenadas geográficas latitude 26"18'07" 8 e longitude 52"23'39" WGr, situado no limite das terras do Quinhão 10-B (parte), de propriedade de Luiz Camilotti; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 10-B, com o rumo de 61 "32' 8E e distância de 379,88m, até o marco 13, de coordenadas geográficas latitude 26"18'13" 8 e longitude
52°23'38" WGr, situado na margem de uma estrada municipal; dai, ·segue pela margem da estrada municipal, confrontando com terras do
Quinhão 10-B (parte}, de propriedade de Ézio Maciel e terras dos Quinhões 20 e 8-B, de propriedade de Armindo dos Passos, rumo sul, com
distância de 1·.020m, até o marco 14, de coordenadas geográficas latitude 26"18'42" 8 e longitude 52"23'25" WGr, situado no limite com terras
do Quinhão 19 (parte}, de propriedade de Armindo dos Passos; daí, se-

34

ATOS DO PODER EXECUTIVO

gue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 19 (parte),
de propriedade de Juvêncio Carneiro, com o rumo de 88'39' SO e distância de 990,80m, até o marco 15, de coordenadas geográficas latitude
26'18'42" S e longitude 52'24'01" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; daí, segue pela margem da estrada vicinal, confrontando
com terras do Quinhão 19 (parte), de propriedade de Juvêncio Carneiro,
terras do Quinhão 19 (parte), de propriedade de Armindo dos Passos, e
terras do Quinhão 15, de propriedade de Antônio Machado Bonfim, no
rumo sul e distância de 1.170m, até o marco 16, de coordenadas geográficas latitude 26'19'17" S e longitude 52'24'06" WGr, situado na margem da estrada v icinal: daí, segue por uma linha seca, confrontando
com terras dos Quinhões 15, 13 e 7-C, de propriedade de Antõnio Machado Bonfim, no rumo de 75'24' SE e distância de 991,35m, até o marco 17, de coordenadas geográficas latitude 26'19'26" S e longitude
52'23'32' WGr, situado na margem de uma estrada municipal; dai, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com terras dos
Quinhões 9 e 8-A, de propriedade de Herondina Damasceno e terras do
Quinhão 2-B, .de propriedade de Manoel Lustosa Martins, no rumo sudoeste e distância de 803,19m, até o marco 18, de coordenadas geográficas latitude 26'19'48" S e longitude 52'23'47" WGr, ponto extremo sul
da área, situado na margem da estrada municipal, no limite com terras
do Quinhão 4-A, de propriedade da empresa Camifra SI A; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 4-A, com o rumo de 81 '06' NO e distância de 226,49m, até o marco 19, de coordenadas
geográficas latitude 26'19'46" S e longitude 52'23'54" WGr; dai, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 7-B, de propriedade de Sadi Fazolo, com o rumo de 09'55' NE e distância de
427,15m, até o marco 20, de coordenadas geográficas latitude 26'19'33"
S e longitude 52'23'51" WGr; dai, segue confrontando com terras do
Quinhão 7-B, com o rumo de 62'33' NO e distância de 592,53m, até o
marco 21, de coordenadas geográficas latitude 26'19'24" S e longitude
52'24'10" WGr; daí, segue confrontando com terras do Quinhão 7-B,
com o rumo de 48'48' NO e distância de 276,78m, até o marco 22, de
coordenadas geográficas latitude 26'19'18" S e longitude 52'24 '16"
WGr, situado na cabeceira de uma sanga sem denominação; daí, segue
à jusante da sanga sem denominação. por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 7-B, de propriedade de Sadi Fazolo e terras do Quinhão 16-A, de propriedade de Dorvalino Alves, com distância de 232m, até o marco 23, de coordenadas geográficas latitude
26'19'12"·S e longitude 52'24'23" WGr, situado na margem direita da
sanga sem denominação, limite com terras do Quinhão 18, de propriedade de Valdomiro Carvalho; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 18, com o rumo de 63'54' NE e distância
de 243,44m, até o marco 24, de coordenadas geográficas latitude
26'19'09" S e longitude 52'24'15" WGr; daí, segue por uma linha seca,
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confrontando com terras do Quinhão 18, com o rumo de 19"22' NO e
distância de 447,34m, até o marco 25, de coordenadas geográficas latitude 26"18'55" S e longitude 52"24'21" WGr; dai, segue confrontando com
terras do Quinhão 18, com o rumo de 88"29' SO e distância de 954,89m,
até o marco 26, de coordenadas geográficas latitude 26"18'56" S e longitude 52°24'55" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; daí,
segue confrontando com terras dos Quinhões 17 e 16-D, de propriedade
de José Pereira, com o rumo de 67"30' SO e distância de 575,89m, até o
marco 27, de coordenadas geográficas latitude 26"19'03" S e longitude
52"25'14" WGr; dai, segue confrontando com terras do Quinhão 16-B,
de propriedade de Adernar Brisolin, com o rumo de 46"48' NO e distância de 418,45m, até o marco 28, de coordenadas geográficas latitude
26'18'53'" S e longitude 52"25'24" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; daí, segue pela estrada vic inal, confrontando com terras do
Quinhão 47-A, de propriedade de Gaspar Bugno, no rumo nordeste,
com distância de 702m, até o marco 29, de coordenadas geográficas latitudé 26"18'42" S e longitude 52"25'08" WGr, situado no entroncamento
com uma estrada municipal; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com terras do Quinhão 47-A, de propriedade de Gaspar Bugno, e terras do Quinhão 48, de propriedade de N ersinda Fonseca, no rumo noroeste, e distância de 646m, até o marco 30, de coordenadas geográficas latitude 26"18'26" S e longitude 52"25'23" WGr, situado
no limite com terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de Diniz
Gabriel, e terras do Quinhão 26, de propriedade de Balbina Damasceno
Carneiro; daí, segue por uma linha seca, 'confrontando com terras do
Quinhão 26, com o rumo de 68"32' NE e distância de 486,91m, até o
marco 31, de coordenadas geográficas latitude 26"18'21" S e longitude
52°25'06" WGr, situado na cabeceira de uma sanga sem denominação;
daí, segue por uma linha seca, confrontando com as terras do Quinhão 7-D,
de propriedade de José Filho, com rumo de 23"48' SE e distância
de 392, 39m, até o marco 32, de coordenadas geográficas latitude
26"18'33" S e longitude 52"25'01" WGr; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com terras dos Quinhões 7-D e 25, de propriedade de José
Filho, com o rumo de 56"05' NE e distância de 682,30m, até o marco 33,
de coordenadas geográficas latitude 26"18'20" S e longitude 52"24'40"
WGr; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 25, com o rumo de 18"11' NO e distância de 401,21m, até o marco
34, de coordenadas geográficas latitude 26"18'07" S e longitude
52"24'44" WGr, situado na margem direita de uma sanga sem denominação; daí, segue à jusante da sanga sem denominação, por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 26, de propriedade de
Balbina Damasceno Carneiro, com distância de 482m, até o marco 35,
de coordenadas geográficas latitude 26"18'56" S e longitude 52"24'33"
WGr, situado na margem direita da sanga sem denominação; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 26, com o ru-
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mo de 87°22' NO e distância de 924,09m, até o marco 36, de coordenadas
geográficas latitude 26°17'54" S e longitude 52°25'07" WGr, situado no
limite das terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de José Guerreiro; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinh ão 38-0 (parte), com o rumo de 12°10' NE e distância de 69,80m, até o
marco 37, de coordenadas geográficas latitude 26°17'52" S e longitude
52°25'07" WGr; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
do Quinhão 38-0 (parte), com o rumo de 25°32' NE e distância de 93m,
até o marco 38, de coordenadas geográficas latitude 26°17'49" S e longitude 52°25'05" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; dai,
segue pela margem da estrada vicinal, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com distância de 212,10m, até o marco 39, de coordenadas geográficas latitude 26°17'44" S e longitude 52°25'01" WGr; dai,
segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0
(parte}, com o rumo de 29°10' NE e distância de 236,20m, até o marco
40, de coordenadas geográficas latitude 26°17'37". S e longitude
52°24 '56" WGr, situado no limite das terras do Quinhão 38-0 (parte), de
propriedade de Julita de Oliveira; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com o rumo de 09°41' NE
e distância de 261,50m, até o marco 41, de coordenadas geográficas latitude 26°17'28" S e longitude 52°24'55" WGr, situado no limite com terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de Balbina Farias; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com o rumo de 56°03' NE e distância de 109,70m, até o marco 42, de
coordenadas geográficas latitude 26°17'26" S e longitude 52°24 '51" WGr;
dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0
(parte), com o rumo de 27°59' NE e distância de 182,20m, até o marco
43, de coordenadas geográficas latitude 26°17'21" e longitude 52°24 '49"
WGr, situado na margem de uma estrada vicinal, limite com terras do
Quinhão 47-H, de propriedade de Balbina Farias; dai, segue pela margem da estrada vicinal, confrontando com terras dos Quinhões 47-H e
38-0 (parte), de propriedade de Balbina Farias, e terras do Quinhão 38-0
(partel, de propriedade de Antônio Valério, com distância de 1.207m,
até o marco 44, de coordenadas geográficas latitude 26°17'53" S e longitude 52°25'07" WGr, situado na margem direita da estrada vicinal, limite com terras do Quinhão 38-0 (partel, de propriedade de Ivaldo dos
Anjos; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com o rumo de 06°27' NE e distância de 258,20m, até
o marco 45, de coordenadas geográficas latitude 26°17'45" S e longitude
52°25 '04" WGr, situado na cabeceira de uma sanga sem denominação;
daí, segue à jusante da sanga sem denominação, por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de
Ivaldo dos Anjos, terras do Quinhão 38-R (parte}, de propriedade de
Rami Tomazin, e terras do Quinhão 38-R (parte), de propriedade de
Adão Terre da Rosa, com distância de 2.147m, até o marco O, início da
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descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta geográfica, folha
SG-22- Y-B-I-3 (M 1 - 2863/3) escala 1:50.000, ano 1956, e planta e memorial descritivo da medição judicial da Fazenda Moraes).
Art. 2? Área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob a
jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Curitiba, no Estado
do Paraná.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere oart. I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, objetivarão, preferencialmente: a) reformulação da estrutura fundiária da região; b) criação de até 60 (sessenta) unidades familiares.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturíni

DECRETO N? 89.903, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação. imóvel rural constituído
pelos Quinhões 7-G, 16-C e 24 da Fazenda
Moraes, situado no Município de Clevelândia, no Estado do Paraná, e compreendido
na área prioritária, para fins de reforma
agrária, fixada pelo Decreto n." 89.902, de 3
de julho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IIl, e 161 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,
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, item I, da Lei n ?
4.504, de 30 de novembro de 1964, imóvel rural, com a área de
935,6974ha (novecentos e trinta e cinco hectares, sessenta e nove ares e
setenta e quatro centiares), constituido dos Quinhões 7-G, 16-C e 24 da
Fazenda Moraes, contíguos, e situado no Município de Clevelândía, no
Estado do Paraná.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do marco 0, de coordenadas geográficas latitude 26"15'26" 8 e longitude 52"25'09" WGr, situado no extremo norte
da área, na confluência de uma sanga sem denominação com o Rio Chop irn, na sua margem esquerda, segue à montante do Rio Chopim. por
sua margem esquerda, com distânca de 1.510m, até o marco 1, de coordenadas geográficas latitude 26"16'07" 8 e longitude 52"24'24" WGr, situado na margem esquerda do Rio Chopim, limite com terras do Quinhão 35, de propriedade de Geilton Gustman; dai, segue por uma linha
seca, confrontando com terras do Quinhão 35, com o rumo de 05'30' 80
e distância de 511,80m, até o marco 2, de coordenadas geográficas latitude 26"16'25" 8 longitude 52"24'26" WGr, situado no limite das terras
do Quinhão 36, de propriedade de Orides Martins; dai, segue por uma
linha seca, confrontando com terras do Quinhão 36, com o rumo de'
15"13' 8E e distância de 173,04m, até o marco 3, de coordenadas geográficas latitude 26"16'31" 8 e longitude52"24'24" WGr; daí, segue confrontando com terras do Quinhão 36, com o rumo de 65"03' 8E e distância
de 514,04m, até o marco 4, de coordenadas geográficas latitude
26"16'38" 8 e longitude 52"24'08" WGr, situado na margem direita do
Arroio Padilha; dai, segue à jusante do Arroio Padilha, por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 36, de propriedade de
Orides Martins, e terras do Quinhão 35, de propriedade de Geilton Gustman, com distância de 252m, até o marco 5, de coordenadas geográficas
latitude 26"16'29" 8 e longitude 52"24'06" WGr, situado na margem direita do Arroio Padilha, limite com terras do Quinhão 34, de propriedade de Antônio Suz ín: daí, segue por uma linha seca, confrontando com
terras do Quinhão 34, com o rumo de 83"56' 8E e distância de 375,03m,
até o marco 6, de coordenadas geográficas latitude 26"16'29" 8 e longitude 52"23'52" WGr, situado no limite das terras do Quinhão 21-B, de
propriedade de Antônio Suz in; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 21-B, com o rumo de 02'47' 8E e distância
de 75,44m, até o marco 7, de coordenadas geográficas latitude 26"16'31"
8 e longitude 52"23'52" WGr, situado no limite das terras do Quinhão
28-B (parte), de propriedade de Valdemiro Valenga; dai, segue por uma
linha. seca, confrontando com terras do Quinhão 28-B, com o rumo de
11 "53' 80 e distãncia de 447,37m, até o marco 8, de coordenadas geográficas latitude 26"16'45" 8 e longitude 52'23'55" WGr, situado no limite
das terras do Quinhão 4-D, de propriedade de Luiz Camilotti e Dagoberto Pedrollo: daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
do Quinhão 4-D, com o rumo de 81 "32' NO e distância de 302m, até o
marco 9, de coordenadas geográficas latitude 26"16'44" e longitude
52"24'06" WGr, situado na margem esquerda do Arroio Padilha; daí,
segue à montante do Arroio Padilha, por sua margem esquerda, confrontando com terras do Quinhão 4-D, de propriedade de Luis Camilotti
e Dagoberto Pedrollo, e terras dos Quinhões 5-B, 3-B e 23, de propriedade
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de Gaspar Bugno, com distância de 3.150m, até o marco lO, de coordenadas geográficas latitude 26"18'04" 8 e longitude 52"24'11" WGr, situado na confluência de uma sanga sem denominação com o Arroio Padilha, em sua margem direita; daí, segue à montante da sanga sem denominação, por sua margem esquerda, confrontando com terras do Quinhão 23, de propriedade de Gaspar Bugno, com distância de 1.060m, até
o marco 11, de coordenadas geográficas latitude 26"18'24" 8 e longitude
52°23'43" WGr, situado na margem esquerda da sanga sem denominação, no limite com terras do Quinhão 23; daí, segue por uma linha seca,
confrontando com terras do Quinhão 23, com o rumo de 10"01' NE e
distância de 544,81m, até o marco 12, de coordenadas geográficas latitude 26"18'07" 8 e longitude 52"23'39" WGr, situado no limite das terras do Quinhão 10-B (partel, de propriedade de Luiz Camilotti; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 10-B, com
o rumo de 61 "32' 8E e distância de 379,88m, até o marco 13, de coordenadas geográficas latitude 26"18'13" 8 e longitude 52"23'38" WGr, situado na margem de uma estrada municipal; daí, segue pela margem da
estrada municipal, confrontando com terras do Quinhão 10-B (parte), de
propriedade de Ezio Maciel, e terras dos Quinhões 20 e 8-B, de propriedade de Armindo dos Passos, rumo sul, com distância de 1.020m, até o
marco 14, de coordenadas geográficas latitude 26"18'42" 8 e longitude
52"23'25" WGr, situado no limite com terras do Quinhão 19 (parte), de
propriedade de Armindo dos Passos; daí, segue poriuma linha seca,
confrontando com terras do Quinhão 19 (parte), de propriedade de Juvêncio Carneiro, com o rumo de 88°39' 80 e distância de 990,80m, até o
marco 15, de coordenadas geográficas latitude 26"18'42" 8 e longitude
52°24 '01" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; daí, segue
pela margem da estrada vicirial, confrontarido com terras do Quinhão
19 (parte), de propriedade de Juvêncio Carneiro, terras do Quinhão 19
(parte), de propriedade de Armindo dos Passos, e terras do Quinhão 15,
de propriedade de Antônio Machado Bonfim, no rumo sul, e distância
de 1.l70m, até o marco 16, de coordenadas geográficas latitude
26"19'17" 8 e longitude 52°24'06"WGr, situado na margem da estrada
vicinal; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras dos
Quinhões 15, 13 e 7-C, de propriedade de Antônio Machado Bonfim, no
rumo de 75"24' 8E e distância de 991,35m, até o marco 17, de coordenadas geográficas latitude 26"19'26" 8 e longitude 52"23'32" WGr, situado
na margem de uma estrada municipal; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com terras dos Quinhões 9 e 8-A, de propriedade de Herondina Damasceno, e terras do Quinhão 2-B, de propriedade de Manoel Lustosa Martins, no rumo sudoeste, e distãncia de
803,19m, até o marco 18, de coordenadas geográficas latitude 26"19'48" 8
e longitude 52"23'47" WGr, ponto extremo sul da área, situado na margem da estrada municipal, no limite com terras do Quinhão 4-A, de propriedade da empresa CAMIFRA 8 .A.; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com terras do Quinhão 4-A, com o rumo de 81 °06' NO e
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distância de 226,49m, até o marco 19, de coordenadas geográficas latitude 26"19'46" 8 e longitude 52"23'54" WGr; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 7-B, de propriedade de 8adi
F'az ol o, com o rumo de 09"55' NE e distância de 427,15m, até o marco
20, de coordenadas geográficas latitude 26"19'33" 8 e longitude
52'23'51" WGr; daí, segue confrontando com terras do Quinhão 7-B,
com o rumo de 62"33' NO e distãncia de 592,53m, até o marco 21, de
coordenadas geográficas latitude 26"19'24" 8 e longitude 52'24'10"
WGr; daí, segue confrontando com terras do Quinhão 7-B, com o rumo
de 48"48' NO e distância de 276,78m, até o marco 22, de coordenadas
geográficas latitude 26"19'18" 8 e longitude 52"24 '16" WGr, situado na
cabeceira de uma sanga sem denominação; daí, segue à jusante da sanga sem denominação, por sua margem direita, confrontando com terras
do Quinhão 7-B, de propriedade de Sadi Fazolo, e terras do Quinhão
16-A, de propriedade de Dorval ino Alves, com distãncia de
232m, até o marco 23, de coordenadas geográficas latitude 26'19'12" 8 e
longitude 52"24'23" WGr, situado na margem direita da sanga sem denominação, limite com terras do Quinhão 18, de propriedade de Valdomiro Carvalho; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
do Quinhão 18, com o rumo de 63"54' NE e distãncia de 243,44m, até o
marco 24, de coordenadas geográficas latitude 26"19'09" 8 e longitude
52°24'15" WGr; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
do Quinhão 18, com o rumo de 19"22' NO e distãncia de 447,34m, até o
marco 25, de coordenadas geográficas latitude 26'18'55" 8 e longitude
52'24 '21" WGr; dai, segue confrontando com terras do Quinhão 18, com
o rumo de 88"29' 80 e distãncia de 954,89m, até o marco 26, de coordenadas geográficas latitude 26'18'56" 8 e longitude 52"24'55" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; daí; segue confrontando com
terras dos Quinhões 17 e 16-D, de propriedade de José Pereira, com o
rumo de 67"30' 80 e distãncia de 575,89m, até o marco 27, de coordenadas geográficas latitude 26"19'03" 8 e longitude 52"25'14" WGr; dai, segue confrontando com terras do Quinhão 16-B, de propriedade de Adernar Brisolin, com o rumo de 46"48' NO e distãncia de 418,45m, até o
marco 28, de coordenadas geográficas latitude 26'18'53" 8 e longitude
52°25'24" WGr, situado na margem de uma estrada vicinal; daí, segue
pela estrada vicinal, confrontando com terras do Quinhão 47·A, de propriedade de Gaspar Bugno, no rumo nordeste, com distãncia de 702m,
até o marco 29, de coordenadas geográficas latitude 26"18'42" 8 e longitude 52°25'08" WGr, situado no entroncamento com uma estrada municipal; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com
terras do Quinhão 47-A, de propriedade de Gaspar Bugno, e terras do
Quinhão 48, de propriedade de N ersinda Fonseca, no rumo noroeste, e
distãncia de 646m,até o marco 30, de coordenadas geográficas latitude
26'18'26" 8 e longitude 52'25'23" WGr, situado no limite com terras do
Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de Díniz Gabriel, e terras do Quinhão 26, de propriedade de Balbina Damasceno Carneiro; daí, segue
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por uma linha seca, confrontando corri terras do Quinhão 26, com o rumo de 68"32' NE e distância de 486,91m, até o marco 31, de coordenadas
geográficas latitude 26"18'21" 8 e longitude 52"25'06" WGr, situado na
cabeceira de uma sanga sem denominação; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 7-D, de propriedade de José
Filho, com o rumo de 23"48' 8E e distãncia de 392,39m, até o marco 32,
de coordenadas geográficas latitude 26"18'33" 8 e longitude 52"25'01"
WGr; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras dos Qui·
nhões 7-D e 25, de propriedade de José Filho, com o rumo de 56"05' NE
e distância de 682,30m, até o marco 33, de coordenadas geográficas latitude 26"18'20" 8 e longitude 52"24'40" WGr; daí, segue por uma linha
seca, confrontando com terras do Quinhão 25, com o rumo de 18"11' NO
e distãncia de 401,21m, até o marco 34, de coordenadas geográficas latitude 26"18'07" 8 e longitude 52"24'44" WGr, situado na margem direita,
de uma sanga sem denominação; daí, segue à jusante da sanga sem denominação, por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 26, de propriedade de Balbina Damasceno Carneiro, com distância de 482m, até o marco 35, de coordenadas geográficas latitude
26"18'56" 8 e longitude 52"24'33" "WGr, situado na margem direita da
sanga sem denominação; daí, segue por uma linha seca" confrontando
com terras do Quinhão 26, com o rumo de 87"22' NO e distância de
924,09m, até o marco 36, de coordenadas geográficas latitude 26"17'54"
8 e longitude 52"25'07" WGr, situado no limite das terras do Quinhão
38-0 (partel, de propriedade de José Guerreiro; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com o rumo
de 12"10'NE e distância de 69,80m, até o marco 37, de coordenadas geográficas latitude 26"17'52" 8 e longitude 52"25'07" WGr; dai, segue por
uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 [parte], com
o rumo de 25"32' NE e distância de 93m, até o marco 38, de coordenadas
geográficas latitude 26"17'49" 8 e longitude 52"25'05" WGr, situado na
margem de uma estrada vicinal; daí, segue pela margem da estrada vicinal, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com distância
de 212,10m, até o marco 39, de coordenadas geográficas latitude
26"17' 44' 8 e longitude 52"25 '01" WGr; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte}, com o rumo de 29"10'
NE e distância de 236,20m, até o marco 40, de coordenadas geográficas
latitude 26"17'37"8 e longitude 52"24'56" WGr, situado no limite .das
terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de Julita de Oliveira;
daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão
38-0 (parte), com o rumo de 09"41' NE e distãncia de 261,50m, até o marco 41, de coordenadas geográficas latitude 26"17'28" 8 e longitude
52"24'55" WGr, situado no limite com terras do Quinhão 38-0 (parte],
de propriedade de Balbina Farias; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), com o rumo de 56"03'
NE e distância de 109,70m, até o marco 42, de coordenadas geográficas
latitude 26"17'26" 8 e longitude 52"24'51" WGr; dai, segue por uma li-
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nha seca, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (partel, COm O rumo de 27"59' NE e distância de 182,20m, até o marco 43, de coordenadas
geográficas latitude 26"17'21" S e longitude 52'24'49" WGr, situado na
margem de uma estrada vicinal, limite com terras do Quinhão 47·H, de
propriedade de Balbina Farias; daí, segue pela margem da estrada vicinal, confrontando com terras dos Quinhões 47-H e 38-0 (parte), de propriedade de Balbina Farias, e terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de Antônio Valério, com distância de 1.207m, até o marco
44, de coordenadas geográficas latitude 26'17'53" S e longitude
52'25'07" WGr, situado na margem direita da estrada v icinal, limite
com terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de Ivaldo dos Anjos;
daí, segue por urna linha seca, confrontando com terras do Quinhão
38-0 (parte), com o rumo de 06"27' NE e distância de 258,20m, até o
marco 45, de coordenadas geográficas latitude 26"17'45" S e longitude
52°25'04" WGr, situado na cabeceira de uma sanga sem denominação;
daí, segue à jusante da sanga sem denominação, por sua margem direita, confrontando com terras do Quinhão 38-0 (parte), de propriedade de
Ivaldo dos Anjos, terras do Quinhão 38-R (parte), de propriedade de
Rami Tomazin, e terras do Quinhão 38-R (parte), de propriedade de
Adão Terre da Rosa, com distância de 2.147m, até o marco O, início da
descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta geográfica, folha
SG'22-Y-B-1-3 - (M-I - 2863/3, escala 1:50.000, ano 1956, e planta
e memorial descritivo da medição judicial da Fazenda Moraes).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram os imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos que -ser âo beneficiados com a sua regularização.

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? 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, no parágrafo único do artigo 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, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
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DECRETO N? 89.904, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área orioríteria, para fins de reforma agrária, no Município de Paranaíba, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:

Art , I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrana,
a área situada no Município de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso
do Sul, com o seguinte perímetro: partindo do ponto I, de coordenadas
geográficas 19"01 '43" S e 52"59'46" WGr, situado à margem esquerda
do Rio Paraíso e junto à Rodovia MS-229, segue Rio Paraíso acima, pela margem esquerda, até o ponto 2, de coordenadas geográficas
18"5W54" S e 53"00'30" WGr, situado na confluência do Córrego Baguaçú com o Rio Paraíso; daí, segue Córrego Baguaçú acima, pela sua
margem esquerda, até o ponto 3, de coordenadas geográficas 18°57'12"
S e 52"56'32" WGr, situado junto à nascente do Córrego Baguaçú ; daí,
segue por linha seca, confrontando com terras da Fazenda Ribeirãozinho, com azimute de 41 '11'48" e distância de 10AOOm, até o ponto 4, comum com as terras das Fazendas Ribeirãozinho e Campo Alegre; daí,
segue ainda por uma linha seca, confrontando com terras da Fazenda Campo Alegre, com azimute de 127"35'53" e distância de 8.250m, até o ponto
5, comum com as terras da Fazenda Campo Alegre; daí, segue ainda
por linha seca, confrontando com terras da Fazenda Campo Alegre,
com azimute de 193"53'26" e distância de 9.600m, até o ponto 6, situado
à margem da Rodovia MS-229; daí, segue margeando a Rodovia
MS-229, até o ponto I, início da decrição deste perímetro (Fonte de referência: Cartas do IBGE, folhas SE-22YAV e SE-22YCH, escala
1:100.000, ano 1978, e SE·22Y A VI e SE-22YCHI, escala 1:100.000, ano
1976).
Art. 2° A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurísdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3? Será de três 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; ai reformulação da estrutura fundiária da região; bl criação de até 800 (oitocentas]
unidades familiares; c) organização de uma cooperativa.

44

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 89.905, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, imóvel rural constituído de
parte da «Fazenda Mimoso". situado no
Municipió de Paranaíba, no Estado de Me-,
to G Tasso do Sul, e compreendido na área
prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.904, de 3 de julho
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item Il I, e 161 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,
DECRETA:
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, imóvel rural, com a área de
23.560,6413ha (vinte e três mil, quinhentos e sessenta hectares, sessenta
e quatro ares e treze centiaresl, constituído de parte da «Fazenda Mimoso» e situado no Município de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso
do Sul.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o se~
guinte perímetro: partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas
19°01 '43" S e 52°59'46" WGr, situado à margem esquerda do Rio Paraíso e junto à Rodovia MS-229, segue Rio Paraíso acima, pela margem
esquerda, até o ponto 2, de coordenadas geográficas 18°58'54" S e
53°00'30" WGr, situado na confluência do Córrego Bagua
com o Rio
Paraíso; daí, segue Córrego Baguaçú acima, pela sua margem esquerda, até o ponto 3, de coordenadas geográficas 18°57'12" S e 52°56'32"
WGr, situado junto à nascente do Córrego Baguaçú; daí, segue por linha seca, confrontando com terras da Fazenda Ribeirãozinho, com az imute de 41"11 '48" e distància de 10.400m, até o ponto 4, comum com as
terras das Fazendas Ribeirãozinho e Campo Alegre; daí, segue ainda
por linha seca, confrontando com terras da Fazenda Campo Alegre, com
azimute de 127°35'53" e, distância de 8.250m, até o ponto 5, comum com
çú
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as terras da Fazenda Campo Alegre; daí, segue ainda por linha seca,
confrontando com terras da Fazenda Campo Alegre, com azimute de
193'53'26" e distância de 9.600m, até o ponto 6, situado à margem da
Rodovia MS-229; dai, segue margeando a Rodovia MS-229, até o ponto
1, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: cartas
do IBGE, folhas SE-22YAV e SE-22YCII, escala 1:100.000, ano 1978, e
SE-22YA VI e SE-22YCIII, escala 1:100.000, ano 1976).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: ai os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; bl as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agr-ária 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? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revo-gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de julho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo VenturÍnÍ

DECRETO N? 89.906, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispôe sobre fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Guia Lopes da Laguna, no Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item III, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
D E C R.E TA:
Art. 1? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Guia Lopes da Laguna, no Estado de Mato Grosso do Sul, com o seguinte perímetro: partindo do marco 1, de
coordenadas geográficas longitude 56'07'07" WGr e latitude 21 '28'53"
S, situado na margem direita do Rio Miranda, na divisa com terras de
João Pereira Filho, segue por linha seca, com o azimute de 126°56' e
distância de 236m, confrontando com terras de João Pereira Filho até
o marco 2; dai, segue com o azimute de 132'16' e distância de 1.732,22m,
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até o marco 3; daí, segue com o azimute de 126°26' e distância de
213,46m, até o marco 4, situado na divisa com terras de Odorico Luiz
da Silva; daí, segue por linha seca, com o azimute de 123°31' e distância de 403,13m, confrontando com terras de Odorico Luiz da Silva, até o
marco 5; daí, segue com o azimute de 108'56' e distância de 778, 22m,
até o marco 6; daí, segue com o azimute de 16°50' e distância de
843,29m, atravessando a Rodovia MS-6, até o marco 7, situado na divisa com terras do Frigorífico Pan Ltda.; daí, segue por linha seca, com
o azimute de 82°31' e distância de 787,40m, confrontando com terras do
Frigorífico Pan Ltda., até o marco 8, situado na divisa com terras de
Miguel Gonçalves da Rosa; daí, segue por linha seca, com o azimute de
173'20' e distância de 3.316,46m, confrontando com terras de Miguel
Gonçalves da Rosa, até o marco 9; daí, segue com o azimute de 86°35' e
distância de 1.188,l1m, até o marco 10, situado na divisa com terras de Geraldo Tomagno e outros; daí, segue por linha. seca, com o azimute de'
177'25' e distância de 1.239,78m, confrontando com terras de Geraldo Tomagno e outros e Joana Gáuna Moraes, até o marco 11, situado na divisa
com terras de Joana Moraes; daí, segue por linha seca, com o azimute de 88'01' e distância de 1.024,43m, confrontando com terras de Joana Gáuna Moraes, Ivone Palaro Rossoni e outros, até o marco 12, situado
na divisa com terras de Durval Tomassini da Silva; daí, segue por linha seca, com o azimute de 177°36' e distância de 2.246,36m, confrontando com terras de Durval Tomassini da Silva, Nelson Hoffmann e
Teodoro Hoffmann, atravessando a Rodovia MS -6, até o marco 13, de
coordenadas geográficas longitude 56'03'23" WGr e latitude 21°33'03"
S, situado na divisa com terras de Carlos Neto Bertola e Paulo Costa
Lima; daí, segue por linha seca, com azimute de 272°51 '38" e distância
de 1.567,10m, confrontando com terras de Carlos Neto Bertola e Paulo
Costa Lima, até o marco 14, de coordenadas geográficas longitude
56'04'34" WGr e latitude 21 '33'00" S, situado na divisa com terras de
Mauro Eduardo Bearari e Luiz Armelin Junior; daí, segue por linha seca, com o azimute de 293°54'26" e distância de 3.600,87m, confrontando
com terras de Mauro Eduardo Bearari e Luiz Arroelin Junior, até o
marco 15, de coordenadas geográficas longitude 56'06'10" WGr e latitude 21 '32'13" S, situado na margem direita do Rio Miranda; dai, segue
pela margem direita do Rio Miranda abaixo, com a distância de
460,52m, até o marco 16, situado na divisa com terras de Affonso Apparecido Modesto Neto; daí, segue por linha seca, com o azimute de
86°34' e distância de 8ü3m, até o marco 17; daí, segue por linha seca
com o azimute de 356'56'00" e distância de 2.550,55m, confrontando
com terras de Affonso Apparecido Modesto Neto e Joaquim Valentim
Martins até o marco 18, situado na divisa com terras de Joaquim Valentim Martins; daí, segue por linha seca, com azimute de 266°47' e distância de 1.069,90m, confrontando com terras de Joaquim Valentim
Martins, até o marco 19, situado na margem direita do Rio Miranda;
daí, segue pela margem direita do Rio Miranda abaixo, com a distância
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de 3.991, 70m, até o marco 1, inicial da descrição deste perímetro (Fonte
de referência: Planta da Fazenda Santa Luzia e Cartas do SGE, folhas
SF.21-X-C-H e SF.21-X-C-V, escala 1:100.000, ano 19661.
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisd ição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o artigo I?, podendo ser prorrogado.

Art. 4? Os trabalhos do Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária - INCRA objetivarão, preferencialmente: a) reformulação da estrutura fundiária da região; b) criação de até 70 (setenta) unidades familiares; c] organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturíni

DECRETO N? 89.907, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
«Fazenda Santa Luzia», situado no Município de Guia Lopes da Laguna, no Estado de Mato Grosso do Sul, e compreendido
na área prioritária, para fins de reforma
agrária, fixada pelo Decreto n? 89.906, de 3
dejulhode1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161 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,
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 VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «F a-
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zenda Santa Luzia», com a área de 2.040,2252ha (dois mil, quarenta hectares, vinte e dois ares e cinqüenta e dois centiares], situado no Municipio de Guia Lopes da Laguna, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do marco 1, de coordenadas geográficas longitude 56'07'07" WGr e latitude 21°28'53" S, situado na margem direita
do Rio Miranda, na divisa com terras de João Pereira Filho, segue por
linha seca, com o azimute de 126'56' e distância de 236m, confrontando
com terras de João Pereira Filho, até o marco 2; daí, segue com o azimute de 132'16' e distância de 1.732,22m, até o marco 3; dai, segue com
o azimute de 126'26' e distância de 213,46m, até o marco 4, situado na
divisa com terras de Odorico Luiz da Silva; daí, segue por linha seca,
com o azimute de 123°31' e distância de 4ü3,13m, confrontando com terras de Odorico Luiz da Silva, até o marco 5; daí, segue com o azimute'
de 108°56' distância de 778,22m, até o marco 6; daí, segue com o azimute de 16'50' e distância de 843,29m, atravessando a Rodovia MS-6, até o
marco 7, situado na divisa com terras do Frigorífico Pan Ltda.; daí, segue por linha seca, com o azimute de 82'31' e distância de 787,40m, confrontando com terras do Frigorifico Pan Ltda., até o marco 8, situado
na divisa com terras de Miguel Gonçalves da Rosa; daí, segue por linha
seca, com o azimute de 173'20' e distância de 3.316,46m, confrontando
com terras de Miguel Gonçalves da Rosa, até o marco 9; daí, segue com
o azimute de 86'35' e distância de l.188,l1m, até o marco 10, situado na
divisa com terras de Geraldo Tomagno e outros; daí, segue por linha
seca, com o azimute de 177"25' e distância de 1.239,78m, confrontando
com terras de Geraldo Tomagno e outros e Joana Gáuna Moraes, até o
marco 11, situado na divisa com terras de Joana Gáuna Moraes; daí,
segue por linha seca, com o azimute de 88°01' e distância de 1.024,43m,
confrontando com terras de Joana Gáuna Moraes, Ivone PaIaro Rossoni e outros, até o marco 12, situado na divisa com terras de Durval Tomassini da Silva; daí, segue por linha seca, com o azimute de 177°36' e
distância de 2.246,36m, confrontando com terras de Durval Tomassini
da Silva, Nelson Roffmann e Teodoro Hoffmann, atravessando a Rodovia MS-6, até o marco 13, de coordenadas geográficas longitude
56'03'23" WGr e latítude 21'33'03" S, situado na divisa com terras de
Carlos Neto Bertola e Paulo Costa Lima; dai, segue por linha seca, com
azimute de 272'51 '38" e distância de 1.567,10m, confrontando com terras de Carlos Neto Bertola e Paulo Costa Lima, até o marco 14, de
coordenadas geográficas longitude 56'04 '34" WGr e latitude 21'33'00"
S, situado na divisa com terras de Mauro Eduardo Bearari e Luiz Armelin Júnior; daí, segue por linha seca, com o azimute de 293°54 '26" e
distância de 3.600,87m, confrontando com terras de Mauro Eduardo
Bearari e Luiz 'Armelin Júnior, até o marco 15, de coordenadas geográficas longitude 56'06'10" WGr e latitude 21'32'13" S, situado na margem direita do Rio Miranda; dai, segue pela margem direita do Rio Mi-
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randa abaixo, com a distância de 460,52m, até o marco 16, situado na
divisa com terras de Affonso Apparecido Modesto Neto; dai, segue por
linha seca, com o azimute de 86°34' e distância de 803m, até o marco 17;
daí, segue por linha seca, com o azimute de 356°56'00" e distância de
2.550,55m, confrontando com terras de Affonso Apparecido Modesto
Neto e Joaquim Valentim Martins, até o marco 18, situado na divisa
com terras de Joaquim Valentim Martins; daí, segue por linha seca,
com o azimute de 266°47' e distância de 1.069,90m, confrontando com
terras de Joaquim Valentim Martins, até o marco 19, situado na margem direita do Rio Miranda; daí, segue pela margem direita do Rio Miranda abaixo, com a distância de 3.991,70m, até o marco 1, inicial da
descrição deste perimetro (Fonte de referência: Planta da Fazenda Santa Luzia e Cartas do SGE, folhas SF. 21-X-C-II e SF. 21-X-C-V, escala:
1:100.000, ano 19661.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; bl as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
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, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
DECRETO N? 89.908, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de Palmas, no Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item III, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária. a
área situada no Município de Palmas, no Estado do Paraná, com o seguinte perímetro: partindo do marco O, de coordenadas geográficas longitude 52"04'47" WGr e latitude 26"10'04" S, situado à margem direita
da Rodovia Estadual que passa por Mangueirinha e Palmas, segue em
direção a Palmas, com distância de 2.748,50m, confrontando com terras
de José Ferreira de Almeida, até o marco 1, de coordenadas geográficas
longitude 52"03'46" WGr e latitude 26"11'11" S, situado à margem direita da Rodovia Estadual; daí, segue por uma estrada vicinal, confrontando com terras de Dinarte Rodrigues, com azimute de 254"19'55" e
distância de 415,50m, até o marco 2 de coordenadas geográficas longitude 52"04'01" WGr fi latitude 26"11'15" S; dai, segue parcialmente pela
estrada vicinal, confrontando com terras de Dinarte Rodrigues. com
azimute de 159"23'07" e distância de 571m, até o marco 3, de coordenadas geográficas longitude 52"03'54" WGr e latitude 26"11'32" S, situado
no limite das. terras de Dinarte Rodrigues e de Domingos Casagrande;
daí, segue por linha seca, confrontando com terras de Domingos Casagrande, com azimute de 254"57'03" e distância de 428m, até o marco 4,
de coordenadas geográficas longitude 52"04'09" WGr e latitude
26"11 '36" S, situado no Limite das terras de Domingos Casagrande e de
Angelo Bozza; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Angelo Bozza, com azimute de 336"21'53" e distância de 561,50m, até o
marco 5, de coordenadas geográficas longitude 52"04'16" WGr e latitude 26"11'19" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Angelo Bozza, com azimute de 249"05'31" e distância de 760m, até o
marco 6, de coordenadas geográficas longitude 52"04'42" WGr e latitude 26°11 '58" S, situado no limite das terras de Angelo Bozza e de Augusto Brunetto; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azimute de 275"08'11" e distância de 89m, até o
marco 7, de coordenadas geográficas longitude 52°04'45" WGr e latitude 26"11 '28" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azimute de 239"35'48" e ditância de 140m, até o
marco 8, de coordenadas geográficas longitude 52"04'50" WGr e latítude 26"11'30" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azímute de 258"03'21" e distância de 211m, até
o marco 9, de coordenadas geográficas longitude 52"04'57" WGr e latitude 26"11'32" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azimute de 242"08'43" e distância de 141m, até
o marco 10, de coordenadas geográficas longitude 52"05'02" WGr e latitude 26"11'34" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azimute de 272"47'34" e distância de 39,50m,
até o marco 11, de coordenadas geográficas longitude 52°05'03" WGr e
latitude 26"11 '34" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras
de Augusto Brunetto, com azimute de 249"58'19" e distância de
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981,50m, até o marco 12, de coordenadas geográficas longitude
52°05'36" WGr e latitude 26°11'44" S; daí, segue pelo Rio Butiá abaixo,
com distância de 4.080,90m, até o marco 13, de coordenadas geográficas
longitude 52°05'54" WGr e latitude 26°10'04" S, situado à margem direita do Rio Butiá; daí, segue por linha seca, confrontando com terras
dos herdeiros de Sebastião dos Santos, com azimute de 89°48'55" e distância de 1.837m, até o marco O, início da descrição deste perímetro
(Fonte de referência: Carta Preliminar, fI. SG-22-N-lI, da Diretoria de
Serviço Geográfico, do Ministério do Exército).
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, com sede em Curitiba, no Estado
do Paraná.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o art. 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) criação de até 30 (trinta) unidades familiares; c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Denilo Venturini

DECRETO N? 89.909, DE 3 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, imóvel rural constituido de
parte do Quinhão 27 da Fazenda Passo Fundo, situado no Município de Palmas, no Estado do Paraná, e compreendido na área
prioritária, para fins de reforma agrária, tixada pelo Decreto n? 89.908, de 3 de julho
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuíções que
lhe conferem os artigos 81, item IlI, e 161 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,
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DECRETA:

Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desaprop riação, 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, imóvel rural com a área de
654,61ha (seiscentos e cinqüenta e quatro hectares e sessenta e um
ares), constituído de parte do Quinhão 27 da Fazenda Passo Fundo e situado no Municíp io de Palmas no Estado do Paraná.
Parágrafo único. o imóvel a que se refere este artigo tem o se-

guinte perímetro: partindo do marco O, de coordenadas geográficas longitude 52'04'47" WGr e latitude 26'10'04" S, situado à margem direita
da Rodovia Estadual que passa por Mangueirinha e Palmas, segue em
direção a Palmas, com distância de 2.748,50m, confrontando com terras
de José Ferreira de Almeida, até o marco 1, de coordenadas geográficas
longitude 52'03 '46" WGr e latitude 26'11 '11" S, situado à margem direita da Rodovia Estadual; daí, segue por uma estrada vicinal, confrontando com terras de Dinarte Rodrigues, com azimute de 254°19'55" e
distância de 415,50m, até o marco 2, de coordenadas geográficas longitude 52'04'01" WGr e latitude 26'11 '15" S; dai, segue parcialmente pela
estrada vicinal, confrontando com terras de Dinarte Rodrigues, com
azimute de 159°23'07" e distância de 571m, até o marco 3, de coordenadas geográficas longitude 52'03'54" WGr e latitude 26'11 '32" S, situado
no limite das terras de Dinarte Rodrigues e de Domingos Casagrande;
daí, segue por linha seca, confrontando com terras de Domingos Casagrande, com azimute de 254°57'03" e distância de 428m, até o marco 4,
de coordenadas geográficas longitude 52'04'09" WGr e latitude
26°11 '36" S, situado no limite das terras de Domingos Casagrande e de
Angelo Bozza; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Ângelo Bozza, com azimute de 336'21 '53" e distância de 561,50m, até o
marco 5, de coordenadas geográficas longitude 52'04'16" WGr e latitude 26°11 '19" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Angelo Bozza, com azimute de 249°05 '31" e distância de 760m, até o
marco 6, de coordenadas geográficas longitude 52'04'42" WGr e latitude 26'11 '58" S, situado no limite das terras de Ângelo Bozza e de Augusto Brunetto; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azimute de 275°08'11" e distância de 89m, até o
marco 7, de coordenadas geográficas longitude 52'04 '45" WGr e latitude 26°11 '28" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras de
Augusto Brunetto, com azimute de 239'35'48" e distância de 140m, até
o marco 8, de coordenadas geográficas longitude 52'04'50" WGr e latitude de 26°11 '30" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras
de Augusto Brunetto, com azimute de 258'03'21" e distância de 211m,
até o marco 9, de coordenadas geográficas longitude 52°04'57" WGr e
latitude 26°11'32" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras
de Augusto Brunetto, com azimute de 242'08'43" e distância de 141m,
até o marco 10, de coordenadas geográficas longitude 52'05 '02" WGr e
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latitude 26°11 '34" S; dai, segue por linha seca, confrontando com terras
de Augusto Brunetto, com azimute de 272°47'34" e distância de 39,50m,
até o marco 11, de coordenadas geográficas longitude 52°05'03" WGr e
latitude 26"11 '34" S; daí, segue por linha seca, confrontando com terras
de Augusto Brunetto, com azimute de 249°58'19" e distância de
981,50m, até o marco 12, de coordenadas geográficas longitude
52°05'36" WGr e latitude 26°11 '44" S; daí, segue pelo Rio Butiá abaixo,
com distância de 4.080,90m, até o marco 13, de coordenadas geográficas
longitude 52°05'54" WGr e latitude 26°10'04" S, situado à margem direita do Rio Butiá; daí, segue por linha seca, confrontando com terras
dos herdeiros de Sebastião dos Santos, com azimute de 89°48'55" e distância de 1.837m, até o marco O, início da descrição deste perímetro
(Fonte de referência: Carta Preliminar fI. SG-22-N -Il, da Diretoria de
Serviço Geográfico, do Ministério do Exército).
Art. 2~' Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
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? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Danílo Venturini
DECRETO

N~

89.910, DE 3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a prorrogação do prazo
concedido à Comissão Especial de Desestatização pelo Decreto n? 86.215, de 15 de julho de 1981, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica prorrogado até 30 de abril de 1985, o prazo de que
trata o artigo 10 do Decreto n? 86.215, de 15 de julho de 1981, concedido
à Comissão Especial de Desestatização, e alterado pelos Decretos nts
87.405, de 14 de julho de 1982, e 88.518, de 15 de julho de 1983.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 89.911, DE 3 DE JULHO DE 1984
Autoriza a elieneçõo de projeções reeidencieie de propriedade da União, localizadas em Breeilie.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Hl, da Constituição, e de acordo com o artigo
195, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, através da Superintendência de Construção e Administração Imobiliária - SUCAD, a alienar 12 projeções residenciais
localizadas na SQDN 413/14, nesta Capital, de propriedade da União,
vinculadas ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasilia - FRHB, registradas às fls. 77, Livro 3-A sob o n? 1084, do Cartório do 2? Oficio de
Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 20 de junho de 1969.
Art. 2? A alienação autorizada por este decreto será precedida de
licitação pública, tendo como base preço igualou superior ao valor
atualizado de cada projeção, fixado pela SUCAD, mediante avaliação
realizada na forma do Decreto n" 74.409, de 14 de agosto de 1974.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO N? 89.912, DE 4 DE JULHO DE 1984
Cria a Embaixada do Brasil na República Ârabe do Iêmen.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e IX, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I?
do lêmen.

Fica criada a Embaixada do Brasil na República Árabe

Art. 2? A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brasil no Reino da Arábia Saudita.

Art. 3?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 89.913, DE 4 DE JULHO DE 1984
Cria a Embaixada do Brasil na República Democrática Popular do Iêmen.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e IX, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Embaixada do Brasil na República Democrática Popular do lêmen.
Art. 2? A Missão diplomática de que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brasil no Estado do Coveite.
Art. 3?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 89.914, DE 4 DE JULHO DE 1984
Outorga concessão â Rádio Jornal de
Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8?; item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
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Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 11.578/83. (Edital n? 55/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Jornal de Cáceres
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu- .
são, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta] dias, a contar da publicação deste decreto no
Dierio Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o
ato de outorga.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.915, DE 4 DE JULHO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Parecis de
Diamantino Ltda., para explorar serviço de
radiodifusàO sonora em onda média, na cidade de Diamantino, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, combinado com artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 10.561182 (Edital n? 70/82),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Parecis de Diamantino
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.916, DE 4 DE JULHO DE 1984
Outorga conceeséo li Rádio Pioneirs de .
Tangará da Serra Ltda., para explorar serviço de redloditueéo sonora em onda média,
na cidade de Tnngers da Serra, Estado de
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 12.908/81 (Edital n? 73/81),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Pioneira de Tangará da
Serra Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.
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Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger- se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.917, DE 4 DE JULHO DE 1984
Outorga concessão â Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltâe., para explorar serviço de radiodifusão sonora' em
onda média, na cidade de Colider, Estado
de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item UI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 9.588/82 (Edital n? 64/82),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Sociedade Mato-grossense Rádio Educadora Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Colider, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

59

Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.918, DE 4 DE JULHO DE 1984
Fixa os preços minimos para financiamento e aquisição do alho nobre e alho comum, para a safra 1984/85, em todo o Território Nacional.

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,
DECRETA:
Art. I? São fixados os preços mínimos básicos do alho nobre e do
alho comum, para a safra 1984/85, conforme tabela anexa.
Art. 2? Os preços mínimos básicos serão obtidos mediante aplicação do índice da variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro N acionai - ORTN, sobre os preços-base, no periodo mencionado na tabela anexa.
Art. 3? Os preços mínimos de que trata este decreto deverão ser
integralmente pagos aos produtores, ou às suas cooperativas, 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 da classificação vigente.
Art. 4? As instruções necessárias à execução deste decreto serão
baixadas pela Companhia de Financiamento da Produção.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
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TABELA ANEXA AO DECRETO N? 89.918
ALHO
SAFRA 84/85

PREÇOS MINIMOS -

Preço-Base
(CrS/KG)

Fator de Correção
Variação da ORTN

Alho Nobre
Curado
Meia Cura

1.500,00

abrill84 a nov./84
abril/84 a nov./84

Alho Comum
Curado
Meia Cura

1.050,00

Produto

l.000,00

700,00

abril/84 a jul./84
abrill84 a jul./84

DECRETO N? 89.919, DE 4 DE JULHO DE 1984
Autoriza o aumento do capital da Ueiminas Mecânica S.A., por subscrição e integralização em dinheiro e/ou crédito.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4? do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica a Usiminas Mecânica S .A. autorizada a aumentar o
seu Capital Social até o valor de Cr$ 99.063.945.109,30 (noventa e nove
bilhões, sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil,
cento e nove cruzeiros e trinta centavos), mediante emissão de ações ordinárias e preferenciais na proporção das existentes.
Art. 2? Fica igualmente autorizada a subscrição pelo Banco N acionaI de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, acionista
controlador, de ações do referido aumento de capital, até o montante de
Cr$ 29.803.000.000,00 (vinte e nove bilbões, oitocentos e três milhões de
cruzeiros) .
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto
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DECRETO N? 89.920, DE 4 DE JULHO DE 1984
Eleva o capital do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto n? 89.732, de 4 de junho de 1984,
DECRETA:
Art. I? O capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES fica elevado em Crê 76,973 bilhões, com base
em recursos definidos na rubrica Encargos Gerais da União, Código n?
2802.03640351.777, do Anexo I ao Decreto n? 89.732/84, acima mencionado.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, o capital
social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES poderá elevar-se até o limite de Cr$ 3.228.877.580.000,00 (três
trilhões, duzentos e vinte oito bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros).
Art. 3? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de julho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto

DECRETO N? 89.921, DE 4 DE JULHO DE 1984
Concede a. Companhia Brasileira do
Cobre - CBC, autorização para proceder o
aumento do seu capital autorizado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia Brasileira do Cobre - CBC autorizada
a promover a elevação do seu capital autorizado de Cr$
22.147.857.526,78 (vinte e dois bilhões, cento e quarenta e sete milhões,
oitocentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis cruzeiros e
setenta e oito centavos I para Crs 29.447.857.526,78 (vinte e nove bilhões,
quatrocentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e sete
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mil, quinhentos e vinte e seis cruzeiros e setenta e oito centavos}, bem
como a elevar o capital social até o nível do capital autorizado, mediante subscrição de novas ações em dinheiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto
DECRETO N? 89.922, DE 5 DE JULHO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de redtoditu- •
eao sonora em onda média, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n?s 29109.000289/84, 122.896/83 e 29104.000030/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2? do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovadas por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1984, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de outorga: Portaria MVOP n? 568, de 3 de dezembro de
1960
Entidade: Empresa Formosense de Radiodifusão Ltda.
Cidade: Formosa
Unidade da Federação: Goiás
Ato de outorga: Portaria MVOP n? 735, de 10 de agosto de
1954
Entidade: Rádio Marabá Ltda.
Cidade: Iraí
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 392, de 26 de abril de 1948
Entidade: Rádio Clube de Campo Belo Ltda.
Cidade: Campo Belo
Unidade da Federação: Minas Gerais
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n"
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGU~IREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.923, DE 5 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Petrobrás Quimica S.A.
PRETROQUISA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.002600/84-87,
DECRETA:
Art. l~ Fica
permitido
à
Petrobrás
Química
S.A.
PETROQUISA a proceder ao aumento do limite do seu Capital Autorizado de Cr$ 190.945.017.234,00 (cento e noventa bilhões, novecentos e
quarenta e cinco milhões, dezessete mil e duzentos e trinta e quatro
cruzeiros] para Cr$ 258.994.676.760,00 (duzentos e cinqüenta e oito bilhões, novecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e setenta e
seis mil e setecentos e sessenta cruzeiros).
Art. 2'? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de julho de 1984; lf'3? da Independência e 96? da
República.
J'pÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 89.924, DE 5 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital
social da Ferritas Magnéticas S.A.
FERMAG.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IB, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.002169/84-51,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizada a Ferritas Magnéticas S.A. - FERMAG
a promover o aumento do montante de seu Capital Social de Cr$
263.295.800,00 (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos e noventa e
cinco mil, oitocentos cruzeiros) para até Cr$ 268.295.800,00 (duzentos e .
sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.925, DE 5 DE JULHO DE 1984
Autoriza 8. Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e suas controladas
a promoverem aumento de capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IB, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e
suas controladas ficam autorizadas a promover a elevação do respectivo capital social até os limites indicados:
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELE BRÁS de Cr$
441.871.000.000,00 para o-s 1.122.049.000.000,00;
Telecomunicações de Rondônia S.A. - TELERON de Cr$
3.753.000.000,00 para Cr$ 7.974.000.000,00;
Telecomunicações do Acre S.A. - TELEACRE de Cr$
2.201.000.000,00 para Cr$ 5.168.000.000,00;
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Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELAMAZON de
Cr$ 5.972.000.000,00 para Cr$ 15.511.000.000,00;
Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA de Cr$
1.000.000.000,00 para o-s 2.379.000.000,00;
Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARÀ de Cr$
13.058.000.000,00 para Cr$ 33.078.000.000,00;
Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÀ de Cr$
1.662.000.000,00 para Cr$ 4.028.000.000,00;
Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA de Cr$
8.163.000.000,00 para Cr$ 20.367.000.000,00;
Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA de Cr$
7.074.000.000,00 para Cr$ 17.666.000.000,00;
Telecomunicações do Ceará S.A. - TELECEARÀ de Cr$
17.597.000.000,00 para Cr$ 44.403.000.000,00;
Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. - TELERN
de Cr$ 6.830.000.000,00 para Cr$ 17.837.000.000,00;
Telecomunicações da Paraiba S.A. TELPA de Cr$
8.533.000.000,00 para Cr$ 21.162.000.000,00;
Telecomunicações de Pernambuco S.A. - TELPE de Cr$
37.189.000.000,00 para Cr$ 91.055.000.000,00;
Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA de Cr$
8.117.000.000,00 para Cr$ 22.219.000.000,00;
Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE de Cr$
6.161.000.000,00 para Cr$ 16.004.000.000,00;
Telecomunicações da Bahia S.A. - TELE BAHIA de Cr$
25.659.000.000,00 para Cr$ 58.815.000.000,00;
Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG de Cr$
56.750.000.000,00 para Cr$ 141.573.000.000,00;
Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST de Cr$
15.554.000.000,00 para Cr$ 39.422.000.000,00;
Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ de Cr$
175.313.000.000,00 para Cr$ 437.818.000.000,00;
Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP de Cr$
264.348.000.000,00 para Cr$ 656.133.000.000,00;
Companhia Telefônica Borda do Campo - CTBC de Cr$
22.914.000.000,00 para Cr$ 58.157.000.000,00;
,
Companhia Telefônica de Governador Valadares - CTGV
de Cr$ 2.747.000.000,00 para Cr$ 6.870.000.000,00;
Companhia Telefônica do Rio de Janeiro - CETEL/RJ de
Cr$ 29.566.000.000,00 para Cr$ 75.633.000.000,00;

66

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR de Cr$
46.001.700.000,00 para Cr$ 108.957.000.000,00;
Telecomunicações de Santa Catarina S .A. - TELESC de Cr$
20.512.000.000,00 P ara Cr$ 52.465.000.000,00;
Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência
CTMR de o-s 1.892.000.000,00 para Cr$ 4.618.000.000,00;
Companhia Ponta-grossense de Telecomunicações - CPT de
o-s 1.000.000.000,00 para c-s 2.344.000.000,00;
Companhia Telefônica de Paranaguá - COTELPA de Cr$
620.000.000,00 para c-s 1.270.000.000,00;
Telecomunicações de Goiás S.A. - TELEGOIÀS de Cr$
16.600.000.000,00 para c-s 40.318.000.000,00;
Telecomunicações de Brasilia S.A. - TELE BRASÍLIA de
Cr$ 24.546.000.000,00 para Cr$ 62.424.000.000,00;
Telecomunicaçôes de Mato Grosso S.A. - TELEMAT de Cr$
13.504.000.000,00 para Cr$ 32.183.000.000,00.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 89.926, DE 5 DE JULHO DE 1984
Concedo à empresa Aeronaves Del Pe-

ru Sociedad Anonima autorização para funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e tendo em vista o Decreto n? 35.514, de 18 de maio de 1954,
DECRETA:
Art. I? É concedida à Aeronaves Del Perú Sociedad Anonima,
com sede em Lima, no Peru, autorização para funcionar no Brasil como
empresa regular de transporte aéreo, com os Estatutos Sociais que
apresentou e com o capital destinado às suas operações estimado em
CR$ 2.026.000,00 (doís milhões e vinte e seis 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.
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Art. 2? A este decreto, em sua publicação, acompanham os Estatutos Sociais e demais atos mencionados· no art. 2? do Decreto n?
35.514, de 18 de maio de 1954.
Art. 3? O exercício efetivo de qualquer atividade da «Aeronaves
Del Perú Sociedad Anoriima», no Brasil, relacionada com os serviços
de transporte aéreo regular, ficará sujeito à legislação brasileira que
lhe for aplicável.
Art. 4?

Ficam ainda estabelecidas as seguintes cláusulas:
I - A Aeronaves Del Perú Sociedad Anonima é obrigada a manter permanentemente um Representante Geral, no Brasil, com plenos e ilimitados 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 imunidade fundadas em seus Estatutos, cujas
disposições não poderão servir de base a qualquer reclamação;
IH - A empresa não poderá realizar, no Brasil, quais-o
quer 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 de prévia permissão governamental, depois de obtêla 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 bra sileiro 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 em caso de
infringência do artigo 4? do Acordo sobre Transportes Aéreos
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, e publicado no Diário Oficial da União, de 28 de agosto
de 1957, ou se a juízo do Governo Brasileiro, a empresa exercer
atividades contrárias ao interesse público;
VI - Para efeito do artigo 3? e artigo 13, da Convenção
de Chicago, ser-Ihe-ão aplicadas as leis e regulamentos brasileiros relativos à entrada, permanência, ou saída de aeronaves,
bem como à entrada, permanência ou saída de passageiros, tripulação ou carga das- aeronaves;
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VII - A presente autorização é dada sem preJUIZO de
achar-se a empresa sujeita às disposições legais vigentes, especialmente as referentes às sociedades comerciais; e
VIII - A transgressão de quaisquer das cláusulas para a
qual não exista cominação especial e a prática de infrações das
tarifas de transporte aéreo 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 publi-

cação.
Brasília, 5 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da ,
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

o estatuto está

publicado no D.a. de 9-7-84.

DECRETO N? 89.927, DE 6 DE JULHO DE 1984
Renova, por 10 (dez) anos, as concessões outorgadas às entidades que menciona, para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda tropical, nas cidades e
unidades da Federação indicadas.

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 nos termos do artigo 6? do Decreto n? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos
MC n?s 71.534/82 e 174.998/82,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2?, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio de 1983, as
concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto
com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda trop ioal.
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Ato de Outorga. Decreto n:' 889, de 12 de abril de 1962
Entidade: Fundação Mater et Magistra de Londrina
Rádio
AI vorada de Londrina
Cidade: Londrina
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 400, de 22 de agosto de
1960
Entidade: Rádio Educadora de Limeira S.A.
Cidade: Limeira
Unidade da Federação: São Paulo
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de julho ·de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.928, DE 9 DE JULHO DE 1984
Regulamenta disposições da Lei n.O
5.887, de 31 de maio de 1973, alteradas pela
Lei n:' 6.980, de 29 de março de 1982, refe-

rentes ao regime jurídico do Diplomata.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os afastamentos de Diplomatas nos casos previstos no artigo 4?, itens V, VI e IX, da Lei n? 5.887, de 31 de maio de 1973, não serão autorizados quando, nos termos dos itens acima, o número de Diplomatas agregados, acrescido do daqueles que, terminada a agregação,
figuram sem numeração na lista de antigüidade, alcançar os seguintes
limites:
I - 114 .dos cargos efetivos de Ministro de Primeira Classe;
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II
se; e
III

115 dos cargos efetivos de Ministro de Segunda Clas115 dos cargos efetivos de Conselheiros.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica no caso do
item V, do artigo 4?, da Lei n? 5.887, de 31 de maio de 1973, quando se
tratar de nomeação ou designação por ato do Presidente daRepública,
na forma do artigo 7?, item I, do Decreto n? 83.844, de 14 de agosto de
1979.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da .
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO N? 89.929, DE 9 DE JULHO DE 1984
Promulga o Acordo Geral de Coopera"
çõo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo âe República Popular de Moçambique.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso N acicnal aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 94, de 14 de novembro de 1983, o Acordo Geral de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular de Moçambique, em Brasília, a 15 de setembro de 1981;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor, por troca de
Instrumentos de Ratificação, a 8 de junho de 1984, na forma de seu artigo VII,

DECRETA:
Art. i? O Acordo de Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambíque, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo

está publicado no D.a. de 10-7-84.

DECRETO N? 89.930, DE 9 DE JULHO DE 1984
Abre à Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$
53.128.641.000,00, 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
D E C RE TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs
53.128.641.000,00 (cinqüenta e três bilhões, cento e vinte e oito milhões,
seiscentos e quarenta e um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 10.7.84.
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DECRETO N? 89.931, DE 9 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, o crédito
suplementar no
valor de
Cr$
3.400.000.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?~ item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.400.000.000,00 (três bilhões e 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 ind icada no Anexo H 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, 9 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane G alvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 10·7-84.

DECRETO N? 89.932, DE 10 DE JULHO DE 1984
Altera os limites da Reserva Biológica
do Lago Piratuba, criada pelo Decreto n?
84.914, de 16 de julho de 1980,
Território
Federal do Amapá.

no

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 5?,
alínea a, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, e artigo 5?, alínea
a, da Lei n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
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DECRETA:
Art. I? Ficam alterados os limites da Reserva Biológica do Lago
Piratuba, criada pelo Decreto n? 84.914, de 16 de julho de 1980, no Território Federal do Amapá, cuja área fica compreendida no seguinte
perímetro:
Inicia-se no ponto de coordenadas geográficas 50°26'51 H Long. WGr
e 01 '49'06" Lat. N. (ponto 1); segue pela orla marítima, no sentido
Leste, até o ponto de coordenadas geográficas 50'00'00" Long. WGr e
01'44'44" Lat. N. (ponto 2); segue em linha reta, no rumo Sul, até o
ponto de coordenadas geográficas 50'00'00" Long, WGr. e 01'37'54"
Lat. N. (ponto 31; dai, segue em linha reta no rumo Leste até o ponto de
coordenadas geográficas 49'54'09" Long. WGr e 01'37'54" Lat. N. (ponto 4); segue pela orla marítima, no rumo geral Sul, até a foz do Rio
Araguari (ponto 5); daí, sobe a margem esquerda do Rio Araguari até o
ponto de coordenadas geográficas 50'27'00" Long. WGr e 01'10'13"
Lat. N. (ponto 6); segue em linha reta até o ponto de coordenadas geográficas 50'31 '30" Long. WGr e 01'18'10" Lat. N., na margem do Lago
Comprido (ponto 7); contorna o Lago Comprido pela sna margem Oeste
até a foz do Paraná do Comprido de Cima, de coordenadas geográficas
50'34'05" Long. WGr e 01 '26'19" Lat. N. (ponto 81; segue em linha reta
até o ponto de coordenadas geográficas 50'32'35" Long. WGr e
01 '29'58" Lat. N., em uma das nascentes do Igarapé Macarri (ponto 9);
daí, desce o Igarapé Macarri pela sua margem esquerda até o ponto. de
coordenadas geográficas 50'32'44" Long. WGr e 01 '36'00" Lat. N. (ponto 10); segue em linha reta até o ponto de coordenadas geográficas
50'26'57" Long. WGr e 01 '36'00" Lat. N. (ponto 11); daí, segue em linha
reta até o ponto inicial (ponto 11 desta descrição, fechando o perímetro
e totalizando uma área aproximada de 357.000ha (trezentos e cinqüenta
e sete mil hectares).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
DECRETO N? 89.933, DE 10 DE JULHO DE 1984
Autoriza o funcionamento da bebilíteção em Administração Hospitalar da Facul·
dade de Ciências Econômicas e Administrativas de Botucatu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, 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 Conselho Federal de Educação n? 377/84, conforme consta do Processo n? 23033.005122/84-0, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Administração Hospitalar, do curso de Administração, ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Botucatu, mantida pela Associação de Ensino de Botucatu, com sede na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 89.934, DE 10 DE JULHO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Escola Superior de
Ciências Administrativas de Ituiutaba.

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
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educação n:' 359/84, conforme consta do Processo n? 23018.,000915/84-3, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Escola Superior de Ciências Administrativas de Ituiutaba, mantida pela Associação Comercial e Industrial
de Ituiutaba, com sede na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.935, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e do Departamento
do Pessoal, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 6.160.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.160.000.000,00 (seis bilhões e 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 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DeWm Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7-84.

DECRETO N? 89.936, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 200.000.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
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$ 200.000.000,00 (duzentos
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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
ErnaneGalvêas

Deiiim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 11·7·84.

DECRETO N? 89.937, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais
da Uníeo crédito suplementar no valor de
Cr$ 458.700.000,00, 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 I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR o crédito
suplementar no valor de Cr$ 458.700.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e
oito milhões e setecentos mil cruzeiros], para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução deste decreto serão
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 11-7-84.

DECRETO N? 89.938, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre à Justiça Eleitoral o crédido suo
plementar no valor de Cr$ 155.013.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81; item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5? ; item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I? ; item H, da Lei n? 7.188; de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversos Tribunais Regionais Eleitorais, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 155.013.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões e treze 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUF;IREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7·84.
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DECRETO N? 89.939, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre à Presidência da República e
ao subanexo Encargos Gerais da União o
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$ 550.560.000,00, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro. de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional e do Estado-Maior das Forças Armadas, e
ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento o crédito suplementar no valor de
Cr$ 550.560.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões, quinhentos 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 ind icada 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7-84.

DECRETO N? 89.940, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Crs 1.000.000.000,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Departamento de Serviços Gerais e Secretaria de Administração, o crédito suplementar no valor de Crs 1,000.000.000,00 (um bilhão
de cruzeirosl, 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 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. 11-7-84.

DECRETO N? 89.941, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio 'o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.130.000.000.00, para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? ' Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial - STI, o crédito suplementar no valor de Crê 2.130.000.000,00 (dois bilhões e cento e trinta
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, são os provenientes do excesso de arrecadação de Recursos
Diretamente Arrecadados - Tesouro gerados pela Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo

está publicado no D.O. de 11-7-84.

DECRETO N? 89.942, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia, o crédito suplementar no valor de Cr$
11.241.692.000,00, para reforço de dotação
orçamentária
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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$
11.241.692.000,00 (onze bilhões, duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa 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 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Deliim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7-84.
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DECRETO N? 89.943, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações,
o crédito suplementar no valor de Cr$
999.664.000,00, para reforço de dotação orçamentária 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor do
Departamento Nacional de Telecomunicações - DENTEL, o crédito
suplementar no valor de Crê 999.664.000,00 (novecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e sessenta e quatro 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 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Erilane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7-84.

DECRETO N? 89.944, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 625.325.000,00" 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 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
625.325.000,00 iseiscentos e vinte 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 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, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7·84.

DECRETO N? 89.945, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre. ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, em favor da Secretaria
Geral, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 420.000.000.000,00, para reforço de dotação orçamentária 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 I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA.:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 420.000.000.000,00 (quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução deste decreto serão
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de

11-7-84.

DECRETO N? 89.946, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, 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 IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, 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 da dotação orçamentária indicada no Anexo H deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-7·84.
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DECRETO N: 89.947, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cuttum, o crédito especial, no valor de Cr$
543.500:000,00, 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 1? da Lei n:' 7.201, de 26 de junho de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito espe-'
cial no valor de Cr$ 543.500.000,00 (quinhentos e quarenta 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 do excesso de arrecadação das operações de crédito internas contratadas pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à
Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo

está publicado no D.O. de 11·7·84.

DECRETO N? 89.948, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cvlture, o crédito especial, no valor de Cr$
3.816.400.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 1? da Lei n? 7.198, de 19 de junho de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, o crédito especial no valor de Cr$
3.816.400.000,00 (três bilhões, oitocentos e dezesseis 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 do excesso de arrecadação oriundo da operação de
crédito interna' contratada pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à Caixa Econômica Federal e de Recursos Diretamente Arrecadados
do Tesouro Nacional.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Deliim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 11-7·84.

DECRETO N? 89.949, DE 10 DE JULHO DE 1984
Cria emprego na Tabela Permanente da
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, 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, e o
que consta do Processo n? 00600-007098/84-11,
DECRETA:
Art. I? Fica criado, na forma do Anexo I deste decreto, na Tabela
Permanente da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, 1
[um] emprego de Bibliotecário, código LT .NS-932, do Grupo - Outras
Atividades de Nivel Superior, código LT.NS-900, a ser preenchido na
forma regulamentar, observada a legislação específica.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina.
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Art. 3? O emprego constante do Anexo II fica suprimido para o
fim de compensar a despesa.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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ANEXO H
Cargo do Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Cultura suprimido a partir da publicação deste Decreto

N? de

Cargos

Denominação

Código

Bibliotecário

932.B

DECRETO N? 89.950, DE 10 DE JULHO DE 1984
Modifica a estrutura da Secreteríe Central de Controle Interno da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A estrutura básica da Secretaria Central de Controle Interno da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, de
que tratam o artigo 12 do Decreto n? 84.362, de 31 de dezembro de 1979,
e o artigo 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 85.234, de 6 de
outubro de 1980, fica alterada na forma deste decreto.
Art. 2? A Secretaria de Auditoria é o órgão de planejamento, a
nível nacional, do sistema de auditoria e de execução dos trabalhos
atualmente a cargo da Delegacia Regional de Auditoria no Distrito Federal, que fica extinta, e tem a seguinte constituição:
I - Divisão de Planejamento de Auditoria - PLAUD;
H - Divisão de Execução de Auditoria Contábil
EXAUC;
'IH - Divisão de Execução de Auditoria de Programas
EXAUP;
IV - Divisão de Execução de Auditoria de Recursos Externos - EXPRE; e
V - Seção de Controle e Registro de Responsáveis SEREG.
§ I? A Divisão de Execução de Auditoria Contábil exercerá sua
atividade exclusivamente sobre os serviços de contabilidade estranhos
à competência das Delegacias Regionais de Contabilidade e Finanças.
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§ 2? Os balancetes e demonstrativos elaborados pelas Delegacias
Regionais de Contabilidade e Finanças constituem os instrumentos básicos através dos quais a auditoria exercitará, nas próprias unidades
orçamentárias ou administrativas, diretamente, os procedimentos a seu
cargo.
Art. 3? Ficam extintas, na Tabela Permanente da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, a que se refere O Anexo I do
Decreto n'' 86.863, de 19 de janeiro de 1982, as seguintes funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - LT-DAS-I00:
a) Na Secretaria de Auditoria
2 (duas) de Coordenador, LT-DAS-I01.3;
b) Na Delegacia Regional de Auditoria no Distrito Federal
1 (umal de Delegado-Regional, LT-DAS-I01.3; e
3 (três] de Diretor de Divisão, LT-DAS-I01.2.
Parágrafo único. Ficam também extintas, no Quadro Permanente
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, de que trata o Anexo II do Decreto n? 86.863, de 19 de janeiro de 1982, as seguintes funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias - DAI-llO:
Na Delegacia Regional de Auditoria no Distrito Federal
a) 1 (uma) de Chefe, DAI-1l1.1-NM;
b) 1 (uma) de Secretário Administrativo, DAI-lll.l-NS;
cl 3 (três) de Secretário Administrativo, DAI-1l1.3-NM;
d) 1 (uma) de Assistente, DAI-1l2.3-NS; e
e) 3 (três) de Assistente, DAI-1l2.2-NS.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto

DECRETO N? 89.951, DE 10 DE JULHO DE 1984
Fixa os efetivos dos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 2?, §§ I?, 2?, 4?, 6? e 7?, da Lei n? 5.983, de 12 de dezembro
de 1973, na redação dada pela Lei n:' 7.152, de I? de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? São fixados os efetivos de Oficiais dos Quadros Complementares da Marinha para vigorarem em 1984:
I -

QUADRO COMPLEMENTAR DO CORPO DA ARMADA
(QC-CA)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
" ..........
4
Capitães-de-Fragata.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
8
Capitães-de-Corveta
17
Capitães-Tenentes
117
Primeiros-Tenentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 177
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva).. . . . . . . . . . . . . . . .. 111

II -

QUADRO COMPLEMENTAR DO CORPO DE ENGENHEIROS E TÉCNICOS NAVAIS (QC-CETN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Capitães-de-Fragata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Capitães-de-Corveta
10
Capitães-Tenentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
Prfmeiros-Tenentes
46
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46

III -

QUADRO COMPLEMENTAR DO CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA (QC-CIM)
Capitães-de-Mar-e-Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
2
Capitães-de-Fragata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
4
Capitães-de-Corveta
14
Capitães-Tenentes
62
Primeiros-Tenentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva). . . . . . . . . . . . . . . . .. 36

IV -

QUADRO COMPLEMENTAR DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (QC-CFN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2
Capitães-de-Fragata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
4
Capitães-de-Corveta
12
Capitães-Tenentes
50
Primeiros-Tenentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85
Segundos-Tenentes (Oficiais da Reserva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Parágrafo único. As vagas resultantes do disposto neste artigo, fixadas com observância do estabelecido nos parágrafos I? 2~, 4?, 6? e
7? do artigo 2?, da Lei n? 7.152, de I? de dezembro de 1983, serão
preenchidas em uma única etapa correspondente à data de promoção
relativa ao segundo quadrimestre de 1984, prevista na Lei n?5.821, de
10 de novembro de 1972.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 89.952, DE 10 DE JULHO DE 1984
Altera o Decreto n? 83.681, de 4 de julho
de 1979, que instituiu a Comissão Nacional
de Energia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n? 84.425, de 24 de janeiro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? O Grupo Especial será dirigido por um Coordenador nomeado pelo Presidente da República".
Art. 2? Fica revogado o § 2? do artigo 2? do Decreto n? 83.681,
de 4 de julho de 1979, que instituiu a Comissão Nacional de Energia.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.953, DE 10 DE JULHO DE 1984
Concede à Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - TABA, autorização para proceder o aumento de seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - TASA, de Cr$ 3.804.640.539,00, (três bi-

92

ATOS DO PODER EXECUTIVO

lhões, oitocentos e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil e quinhentos e trinta e nove cruzeiros] para Cr$ 6.960.659.743,00 (seis bilhões,
novecentos e sessenta milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil e setecentos e quarenta e três cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.954, DE 10 DE JULHO DE 1984
Concede à Companhia Eletromecâníca
- CELMA autorização para proceder o aumento de seu capital social.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Eletromecânica - CELMA, de Cr$ 14.638.255.720,00 (quatorze bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e cinco
mil e setecentos e vinte cruzeiros) para Cr$ 16.039.431.880,00 (dezesseis
bilhões, trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil e oitocentos e oitenta cruzeirosl.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República:

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 89.955, DE 11 DE JULHO DE 1984
Estabelece condições para que o Ministro da Fazenda autorize a eauieiçeo de
ações, prevista no Decreto-lei n? 2.132, de
26 de julho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? A autorização do Ministro da Fazenda para que a União
adquira, mediante compra e venda, compromisso de compra e venda ou
permuta, ações representativas do capital de sociedades de economia
mista e empresas públicas federais pertencentes a entidades da Administração Federal indireta, ou por estas controladas, prevista no artigo
1~ do Decreto-lei n'' 2.132, de 26 de junho de 1984, será condicionada a
prévia manifestação:
I - da Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda quanto
à conveniência e oportunidade da operação, bem assim quanto
ao preço e à forma de pagamento;
II - da Secretaria de Planejamento da Presidência da República quanto aos recursos à conta dos quais correrá a despesa
com o pagamento do preço;
III - da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto
à legalidade da operação.
§ I? O preço das ações não será superior, no caso de sociedade
aberta, à cotação média verificada na semana anterior à da lavratura
do instrumento ou, no caso de ações sem cotação em bolsa, ao valor patrimonial acusado no último balanço ou em balanço especial.
§ 2? O preço será pago de uma só vez ou mediante prestações pe-riódicas, facultado, neste caso, estipular-se o vencimento da primeira
prestação para exercício posterior ao da lavratura do instrumento respectivo.
§ 3? No caso de compra e venda ou compromisso de compra e
venda a prazo, o valor das prestações poderá ser monetariamente atualizado de acordo com o indice de variação de uma Obrigação Reajustável
do Tesouro Nacional - ORTN e acrescido de juros de até 8% (oito por
cento) ao ano.

Art. 2? Os instrumentos específicos, referentes às operações mencionadas no artigo anterior, serão lavrados no livro próprio da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no
artigo 10,,itens V, alinea b, e VII, do Decreto-lei n~ 147, de 3 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. Caberá à Procuradoria-Geral da Fazenda N acional promover a publicação, no Diário Oficial, dos instrumentos contratuais e a remessa, ao Tribunal de Contas, das respectivas cópias autenticadas.
Art. 3? As operações de créditos que a União contratar, de conformidade com o artigo 3? do Decreto-lei n? 2.132, de 26 de junho de
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1984, apl icar-se-ão, no que couber, as normas do Decreto-lei n? 1.312, de
15 de fevereiro de 1974, e da Lei n? 6.263, de 18 de novembro de 1975, e
respectivas modificações posteriores.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO N? 89.956, DE 12 DE JULHO DE 1984
Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Congresso
N acionaI aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 22, de 8 de junho de
1984, o Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Equador, em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor por troca de
notificações, concluída em 20 de junho de 1984 na forma de seu artigo
XV,
DECRETA:
Art. I? O Acordo Básico de Cooperação Técnica, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo está

publicado no D.a. de 13-7-84.
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DECRETO N? 89.957, DE 12 DE JULHO DE 1984
Promulga a Emenda ao Artigo VII da
Convenção para Facilitar o Tráfego Maríti·
mo Internacional de 1965, de 19 de novembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, considerando que o Governo
da República Federativa do Brasil depositou, a 6 de julho de 1978, Carta de Aceitação à Emenda ao artigo VII da Convenção para Facilitar o
Tráfego Marítimo Internacional de 1965, adotada pela Conferência Internacional da Organização Marítima Internacional - IMO, em 19 de
novembro de 1973,
Considerando que, na forma do artigo XI da mencionada Convenção, a Emenda em apreço entrou em vigor internacionalmente para o
Brasil, a partir de 2 de junho de 1984,
DECRETA:
Art. I? A Emenda ao artigo VII da Convenção para Facilitar o
Tráfego Marítimo Internacional de 1965, adotada pela Conferência Internacional da Organização Marítima Internacional, em 19 de novembro de 1973, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 12 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
A emenda está publicada no D.a. de 13-7-84.

DECRETO N? 89.958, DE 12 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de áreas prioritárias. para fins de reforma agrária, nos
Municipios de São Félix do Araguaia e Luciere, no Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuíções que
lhe conferem os artigos 81, item IIl, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, .e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
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DECRETA:
Art. I? Ficam .declaradas prioritárias, para fins de reforma agrária, as áreas situadas nos Municípios de São Félix do Araguaia e Luciara, no Estado de Mato Grosso, com os seguintes perímetros:

a) Área I, com 2.525,50ha (dois mil, quinhentos e vinte e
cinco hectares e cinquenta ares): partindo do ponto 1, divisa comum com as terras de José Viana e de quem de direito, segue
com o rumo magnético de 00'00' 8 e distância de 6.000m, até o
ponto 2, confrontando nesse alinhamento com terras de quem de
direito; daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NW e distância de 4.219m, até o ponto 3, confrontando nesse alinhamento'
com as terras de Fausto Perri; daí, segue com o rumo magnético
de 00'00, N e distância de. 6.000m, até o ponto 4, confrontando
nesse alinhamento com as terras de Joaquim Gonzaga de Freitas; daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NE e distância de
4.200m, confrontando nesse alinhamento com as terras de José
Viana, até o ponto 1, início da descrição deste perimetro (Fonte
de referência: Titulo Definitivo expedido pelo Estado de Mato
Grosso, em nome de Joaquim Gonzaga de Freitas).
b) Área Il, com 15.796,8607ha (quinze mil, setecentos e noventa e seis hectares, oitenta e seis ares e sete centiares): partindo do ponto 1, situado à margem esquerda do Ribeirão Xavantina, comum com terras de quem de direito, segue pela margem esquerda do Ribeirão Xavantina, com distância de 7.340m,
até o ponto 2, também situado à margem esquerda do Ribeirão
Xavantina; daí, segue com o rumo magnético de 45°00' SW e
distância de 7.800m, até o ponto 3, confrontando nesse alinhamento com as terras de João Bortoloto Baldissera; daí, segue
como rumo magnético de 90'00' 8W e distância de 14.950m, até
o ponto 4, confrontando nesse alinhamento com as terras de
João Carlos Schilling; daí, segue com o rumo magnético de
00'00' N e distância de 7.816m, até o ponto 5, confrontando nesse alinhamento com as terras de Benedita Arruda Santos e outros; daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NE e distância
de 17.700m, até o ponto 6, confrontando nesse alinhamento com
as terras da Colonizadora Vale do Araguaia 8.A.; dai, segue
com o rumo magnético de 00'00'8 e distância de 1.400m, confrontando nesse alinhamento com terras de quem de direito, até
o ponto 1, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Titulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso,
em nome de Nilo Ponce de Arruda e de Eutília Curvo Moura).
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c) Área lII, com 4.989ha (quatro mil, novecentos e oitenta e
nove hectares): partindo do marco PI, divisa com as terras de
Fuad Baracat, segue com o rumo magnético de 90·00' 8W e distância de 10.000m, até o marco P2, confrontando nesse alinhamento com as terras de Fuad Baracat; daí, segue com O rumo
magnético de OO·OO'N e distância de 5.000m, até o marco P3,
confrontando nesse alinhamento com as terras de José Haddad;
dai, segue com o rumo magnético de 90·00 NE e distância de
10.000m, até o marco P4, confrontando nesse alinhamento com
as terras de Fausto Perri; daí, segue com o rumo magnético de
00·00'8 e distância de 4.977m, confrontando nesse alinhamento
corri as terras da Fazenda Maná, até o marco Pl , início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Título Definitivo
expedido pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Linda H.
Baracat) ,
di Área IV, com 9,442,76ha (nove mil, quatrocentos e quarenta e dois hectares e setenta e seis ares): partindo do ponto 1,
na divisa com as terras de Nelson Ferreira da Costa, segue com
o rumo magnético de 00·00' 8 e distância de 5.l50m, até '0 ponto
2, confrontando nesse alinhamento com as terras de Nelson Porreira da Costa; daí, segue com O rumo magnético de 90°00' NE e
distância de 4.606m, até o ponto 3, confrontando nesse alinhamento com as terras de Nelson Ferreira da Costa; daí, segue
com o rumo magnético de 00·00'8 e distância de 2.70l,50m, até o
ponto 4, confrontando nesse alinhamento com as terras de Antônio Gorgato; daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NE e
distância de 5.375m, até o ponto 5, confrontando nesse alinhamento com as terras de Antônio Gorgato; daí, segue com o rumo
magnético de 00·00' 8 e distância de 3.298,50m, até o ponto 6,
confrontando nesse alinhamento com as terras da Fazenda Tabajara ; dai, segue com o rumo magnético de 90·00' 8W e distância de l6.l57m, até o ponto 7, confrontando nesse alinhamento
com as terras da Agropecuária. Suíá-Missu S.A; daí, segue com
o rumo magnético de '00·00' N e distância de 6.000m, até o ponto
8, confrontando nesse alinhamento com as terras de Francisco
Micheli; daí, segue com o rumo magnético de 90·00' NE e distância de 3.754m, até o ponto 9, confrontando nesse alinhamento
com as terras de José Barbosa de Oliveira; daí, segue com o rUM
mo magnético de 00·00' N e distância de 5.l50m, até o ponto 10,
confrontando nesse alinhamento com as terras de José Barbosa
de Oliveira; daí, segue com o rumo magnético de 90·00' NE e
distância de 2.365m, confrontando nesse alinhamento com as
terras de Pedro Barbosa de Oliveira, até o ponto 1, início da
descrição deste perímetro (Fonte de referência: Títulos Definitivos expedidos pelo E stado de Mato Grosso, em nome de Emil
Baracat e de Arnaldo Gottard i},
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Art. 2? As áreas prioritárias, declaradas no artigo anterior, ficarão sob a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Cuiabá, no
Estado de Mato Grosso.
Art. 3? Será de três 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;
bl criação de 400 (quatrocentas) unidades familiares; e
cl organização de uma cooperativa.
Art. 5~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, .
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 89.959, DE 12 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
«Glebe 'Canabrava", situado nos Municípios de São Félix do Araguaia e Luciam, no Estado de Mato Grosso, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n? 89.958,
de 12 de julho de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item In, e 161 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 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, o imóvel rural denominado
«Gleba Canabrava», constituído de quatro áreas, totalizando
32.754,1207ha (trinta e dois mil, setecentos e cinqüenta e quatro hectares, doze ares e sete centiaresl, situado nos Municípios de São Félix do
Araguaia e Luciara, no Estado de Mato Grosso.
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Parágrafo único. As áreas, que compõem o imóvel a que se refere
este artigo, têm os seguintes perímetros:
a) Área I, com 2.525,50ha (dois mil, quinhentos e vinte e
cinco hectares e cinqüenta ares): partindo do ponto 1, divisa comum com as terras de José Viana e de quem de direito, segue com
o rumo magnético de 00'00' S e distância de 6.000m, até o ponto
2, confrontando nesse alinhamento com terras de quem de direito;
daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NW e distância de
4.219m, até o ponto 3, confrontando nesse alinhamento com as
terras de Fausto Perri; daí, segue com o rumo magnético de
00'00' N e distância de 6.000m, até o ponto 4, confrontando nesse alinhamento com as terras de Joaquim Gonzaga de Freitas;
dai, segue com o rumo magnético de 90·00' NE e distância de
4.200m, confrontando nesse alinhamento com as terras de José
Viana, até o ponto I, inicio da descrição deste perimetro (Fonte
de referência: Titulo Definitivo expedido pelo Estado de Mato
Grosso, em nome de Joaquim Gonzaga de Freitas).
bl Área Il, com 15.796,8607ha (quinze mil, setecentos e noventa e seis hectares, oitenta e seis ares e sete centiares): partindo do ponto I, situado à margem esquerda do Ribeirão Xavantina, comum com terras de quem de direito, segue pela margem
esquerda do Ribeirão Xavantína, com distância de 7.340m, até o
ponto 2, também situado à margem esquerda do Ribeirão Xavantina; daí, segue com o rumo magnético de 45°00' SW e distância
de 7.800m, até o ponto 3, confrontando nesse alinhamento com
as terras de João Bortoloto Baldíssera: daí, segue com o rumo
magnético de 90'00' SW e distância de 14.950m, até o ponto 4,
confrontando nesse alinhamento com as terras de João Carlos
Schilling; dai, segue com o rumo magnético de 00'00' N e distância de 7.816m, até o ponto 5, confrontando nesse alinhamento
com as terras de Benedita Arruda Santos e outros; dai, segue
com o rumo magnético de 90'00' NE e distância de 17.700m, até
o ponto 6, confrontando nesse alinhamento, com as terras da
Colonizadora Vale do Araguaia S.A.; dai, segue com o rumo
magnético de OO'OO'S, e distância de 1.400m, confrontando nesse
alinhamento com terras de quem de direito, até o ponto 1, início
da descrição deste perimetro (Fonte de referência: Titulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Nilo Ponce de Arruda e de Eutílía Curvo Moura).
c) Área IlI, com 4.989ha (quatro mil, novecentos e oitenta' e
nove hectares): partindo do marco PI, divisa com as terras de
Fuad Baracat, segue com o rumo magnético de 90'00' SW e distância de 10.000m, até o marco P2, confrontando nesse alinhamento com as terras de Fuad Baracat; daí, segue com o rumo
magnético de 00'00' N e distância de 5.000m, até o marco P3,
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confrontando nesse alinhamento com as terras de José Haddad;
daí, segue com o rumo magnético de 90'00' NE e distância de
10.000m, até o marco P4, confrontando nesse alinhamento com
as terras de Fausto Perri; daí, segue com o rumo magnético de
00'00' 8 e distância de 4.977m, confrontando nesse alinhamento
com as terras da Fazenda Maná, até o marco PI, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Título Definitivo
expedido pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Linda H.
Baracat).
d) Área IV, com 9.442,76ha {nove mil, quatrocentos e quarenta e dois hectares e setenta e seis ares): partindo do ponto 1,
na divisa com as terras de N elson Ferreira da Costa, segue com
o rumo magnético de 00°00' 8 e distância de 5.150m, até o ponto
2, confrontando nesse alinhamento com as terras de N elson Ferreira da Costa; daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NE e
distância de 4.606m, até o ponto 3, confrontando nesse alinhamento com as terras de N elson Ferreira da Costa; daí, segue
com o rumo magnético de 00'00' 8 e distância de 2.701,50m, até
o ponto 4, confrontando nesse alinhamento com as terras de Antônio Gorgato; daí, segue com o rumo magnético de 90°00' NE e
distância de 5.375m, até o ponto 5, confrontando nesse alinhamento com as terras de Antônio Gorgato; daí, segue com o rumo
magnético de 00'00'8 e distância de 3.298,50m, até o ponto 6,
confrontando nesse alinhamento com as terras da Fazenda Tabajara: daí, segue com o rumo magnético de 90 0 0 0 ' S W e distância de 16.157m, até o ponto 7, confrontando nesse alinhamento
com as terras da Agropecuária Suiá-Missu S.A.; daí, segue com
o rumo magnético de 00'00' N e distância de 6.000m, até o ponto
8, confrontando nesse alinhamento com as ferras de Francisco
Micheli; dai, segue com o rumo magnético de 90'00' NE e distância de 3.754m, até o ponto 9, confrontando nesse alinhamento
com as terras de José Barbosa de Oliveira; daí, segue com o rumo magnético de 00'00' N e distância de 5.150m, até o ponto 10,
confrontando nesse alinhamento com as terras de José Barbosa
de Oliveira; dai, segue com o rumo magnético de 90'00' NE e
distância de 2.365m, confrontando nesse alinhamento com as
terras de Pedro Barbosa de Oliveira, até o ponto 1, início da
descrição deste perímetro (Fonte de referência: Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Emil
Baracat e de Arnaldo Gottardi).
Art. 27 Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas parcelas que integram o imóvel referido no
artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a
sua regularização.
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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 1967, e
no Decreto-lei n~ 1.164, de 1~ de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de julho de 1984;
República.

163~

da Independência e

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO

N~

89.960, DE 13 DE JULHO DE 1984
Declara de intere'ss'e social, para fins de
desapropriaçiio, o imóvel rural constituido
de parte da «Gleba Olho d'Agua dos Gri·
los», situado nos Municipios de São Luiz
Gonzaga e Lima Campos,
Estado do Ma- '
renbéo, e compreendido na área prioritária,
para fins de reforma agrária, fixada pelo
Decreto n!' 70.220, de 1? de março de 1972,
alterado pelo~ Decretos n."s 71.195, de 4 de
outubro de 1972, 79.288, de 16 de fevereiro
de 1977, e 87.095, de 16 de abril de 1982.

no

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item UI, e 161 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,
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, imóvel rural, com a área de
2.813,4140ha (dois mil, oitocentos e treze hectares, quarenta e um ares e
quarenta centiares), constituido de parte da «Gleba Olho d'Água dos
Grilos» e situado nos Municípios de São Luiz Gonzaga e Lima Campos, no Estado do Maranhão.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto O, situado no limite das terras do
Grupo Camena com as terras de Míguel Luís da Sílva, de coordenadas
geográficas latitude 04°26'06" S e longitude 44°32'16" WGr, segue limitando com as terras de Miguel Luís da Silva, de Manoel Ribeiro da Silva, de Honílde Ribeiro Gomes e de Antonio Félix de Sousa, atravessando uma estrada carroçável que liga a localidade de São Luiz Gonzaga à de Santa Maria, com o rumo de 10°00' NE e distància de 4.000m, até o
ponto 1; daí, segue limitando com terras da Data Santa Ângela, com
o rumo de 44°00' NE e distància de 4.730m, até o ponto 2; daí, segue Iímitando com terras de Adroaldo Arruda Fernandes, com o rumo de
66°00' SE e distância de 2.130m, até o ponto 3; daí, segue com o rumo
de 38°45' SW e distância de 2.860m, até o ponto 4; daí, segue com o rumo de 41°00' SE e distância de 400m, até o ponto 5; daí, segue com orumo de 69"00' NE e distância de 260m, até o ponto 6, limitando, do ponto 3 ao ponto 6, com terras de Diógenes Fernandes; daí, segue Com o
rumo de 02°00' SE e distância de 2.200m, até o ponto 7; daí, segue com
rumo de 46°00' SW e distância de 230m, até o ponto 8; daí, segue com
rumo de 15°45' SE e distância de 880m, até o ponto 9; daí, segue com o
rumo de 13°00' SW e distância de 1.080m, até o ponto 10, limitando, do
ponto 6 ao ponto 10, com terras dos herdeiros de Zózimo Ferreira Parga; daí, segue limitando com terras da Fazenda Santa Isabel, com o rumo de 89°00' SW e dístância de 2.420m, até o ponto 11; daí, segue limitando com terras do Grupo Camena, no rumo de 55°00' NW e distância
de 1.920m, até o ponto O, inicial da descrição desse perímetro (Fonte de
referência: dados colhidos pelas Equipes Técnicas do Projeto Fundiário
Bacabal, com o apoio da folha básica de articulação SE. 23-X-A, Bacebal, do Projeto RADAMBRASILI.

Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: ai os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertenceutes aos que serão beneficiaàos com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai 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 abríl de 1969.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÂO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
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DECRETO N? 89.961, DE 16 DE JULHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantação da subestação Pontal, da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o
que consta do Processo n? 27100.000907/84-89,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
8.000,OOm' (oito mil metros quadrados}, necessária à implantação da
subestação Pontal, no Município de Pontal, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da Planta de Situação n? BX-SK-63.652-Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acionai de Águas e Energia Elétrica, no
Processo n? 27100.000907/84-89, e assim descrita:
- Tem início no marco O, cravado na margem da rua Expedicionário Benedito Moreira, onde também faz divisa com o lote
n? 5 do loteamento residencial Pirâmide dos Deuses II: deste
ponto segue com o rumo e distância SE 72°22' - 80,OOm (oitenta
metrosl , margeia a rua Expedicionário Benedito Moreira, até o
marco 1; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno
de 90°00', e segue com o rumo e distância SW 17°38' - 100,00m
(cem metros), confronta parte com a praça pública e parte com
propriedade da CASE - Companhia Agrícola Sertâozinho, até
o marco 2; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 90°00', e segue com o rumo e distância NW 72°22' 80,OOm (oitenta metros), confronta com propriedade da CASE Companhia Agrícola Sertãozinho, até o marco n? 3; neste ponto
deflete à direita, forma um ângulo interno de 90°00', e segue
com o rumo e distância NE 17°38' - 100,OOm (cem metros], confronta parte com propriedade da CASE - Companhia Agr ícola
Sertãozinho e parte com o lote n? 5 da quadra 6 do loteamento
residencial Pirâmide dos Deuses 11, 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.
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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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúbl.ica.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89_962, DE 16 DE JULHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de ramal 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 artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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 n? 27100.000907/84-89,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 30,00m (trinta metros) de largura, tendo como eixo o ramal da linha
de transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecido entre a estrutura n? 33-3 da linha de transmissão Viradouro - Humaitá e a subestação Pontal, no Município de Pontal, Estado de São Paulo, cujos projeto
e Planta de Situação n? BX-Al-l1.644-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 n?
27100.000907/84-89.
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 do ramal de 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 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 do mencionado ramal de 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.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 89.963, DE 16 DE JULHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantaçào da eubeeteçeo Mogi-Guaçu
II da CESP - Companhia Energética de
Sào Paulo, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPnBLICA, 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
artigo 5?, letra i, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do) Processo n? 27100.001216/84-93,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
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l,2840ha (um hectare, vinte e oito ares e quarenta centiares), necessária
à implantação da subestação Mogi-Guaçu U, no Município de MogiGuaçu, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da Planta de Situação n? SbE-173, aprovada por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.001216/84-93, e assim descrita:
-tem início no ponto 1, situado no encontro de uma linha
ideal com a cerca de divisa da Rodovia SP-342; segue com o rumo de 39'15'NW, por uma distância de 107,00m, confronta com
Oscar Chiarelli Filho até o ponto 2; segue com o rumo de
50'45'NE, por uma distância de 120,00m, confronta com Oscar
Chiarelli Filho até o ponto 3; segue com o rumo de 39'15'SE,
por uma distância de 107,00m, confronta com Oscar Chiarelli Filho até o ponto 4; segue com o rumo de 50'45'SW, por uma distância de 120,00m, confronta com o DER - Departamento de
Estradas de Rodagem (Rodovia SP-342, Mogi-Guaçu - Pinhal),
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, 16' de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.964, DE 16 DE JULHO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Verdes Vales de Greieú Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Greieú. Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8?, item XV,
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letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 13.455/83 (Edital n? 75/831,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Verdes Vales de Grajaú
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Grajaú, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.965, DE 17 DE JULHO DE 1984
Cria emprego na Tabela Permanente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, 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 n:' 23034.000562/84-9,
DECRETA:
Art. I? Fica criado, na forma do Anexo I deste decreto, na Tabela
Permanente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 1
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(um) emprego de Procurador Autárquico, código: LT-SJ-l103, do GrupoServiços Jurídicos, código: LT-SJ-llOO, a ser preenchído na forma regulamentar, observada a legislação específica.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Fundo N acionaI de Desenvolvimento da Educação.
Art. 3? Os cargos constantes no Anexo 11 ficam suprimidos para
o fim de compensar despesas.
Art. 4? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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ANEXO II
Relação dos Cargos do Quadro Permanente do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e do Ministério da Educação
e Cultura suprimidos a partir da publicação deste decreto
N? de
Cargos

Denominação

Código

a) do Quadro Permanente do FNDE

Nutricionista
b)

905.B

do Quadro Permanente do MEC
Auxiliar Operacional de Servíco s Diversos

1006.8

Agente de Portaria

1202.8

DECRETO N? 89.966, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 19.825.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 19.825.000.000,00 (dezenove bilhões, oitocentos e 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 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, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 18.7.84.
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DECRETO N? 89.967, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cuftura o crédito suplementar, no valor deCr$ 29.133.700.000,00, para reforço de dotaçoesconsignadas 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 5?, item lII, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades o crédito suplementar no valor de Cr$
29.133.700.000,00 (vinte e nove bilhões, cento e trinta e três milhõs e setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias ind icadas 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, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 18-7-84.

DECRETO N? 89.968, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral ~ Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 48.200.000.000,00, 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 48.200.000.000,00 (quarenta e oito bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada 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 artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 17 de julho de 1984; I63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.a. de 18-7-84.

DECRETO N? 89.969, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre
Justiça do Trabalho o crédito suplementar no valor de c-s
2.183.800.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.
á

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item lI, da Lein? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e de diversos Tribunais Regionais do Trabalho, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 2.183.800.000,00 (dois bilhões, cento
e oitenta e três 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 ind icad'a no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 18-7-84.

DECRETO N? 89.970, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social, da Saúde e do Trabalho, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
8.725.430.000,00, para reforço de dotaçôes
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 I?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social, da Saúde e do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orça'mentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.725.430.000,00 (oito
bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos 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 serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de
16 de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado 'no D.O. de

18-7-84.
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DECRETO N? 89.971, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria. de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
35.884.332.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secre-.
taria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Crê
35.884.332.000,00 (trinta e cinco bilhões, oitocentos e oitenta e quatro
milhões, trezentos e trinta 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 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, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 18·7-84.

DECRETO N? 89.972, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Aeronáutica, o
crédito suplementar no valor de Cr$
30.045.000.000,00, 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
nç artigo 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.045.000.000,00 (trinta bilhões 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 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.
Brasilia, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 18-7-84.

DECRETO N? 89.973, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, -em
favor da Secretaria Geral, o crédito suple·
menear no valor de Cr$ 42.500.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 42.500.000,00
(quarenta e dois milhões 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 11 deste decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? Este aecreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 18·7-84.

DECRETO N? 89.974, DE 17 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de diversas unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no valar de Cr$ 1.409.852.000.00, 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.409.852.000,00 (um bilhão, .quatrocentos e nove milhões,
oitocentos e cinqüenta 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 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, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 18-7-84.
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DECRETO N? 89.975, DE 17 DE JULHO DE 1984
Cria o Consulado-Geral da Segunda
Classe em Berhcr, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e considerando
as alterações introduzidas nos artigos 28 e 29 do Decreto n? 71.534, de
12 de dezembro de 1972, pelo Decreto n? 88.352, de 3 de junho de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Ê criado, para instalação segundo a conveniência da Administração, o Consulado-Geral de Segunda Classe em Berlim (RFA).
Art. 2? A instalação do Consulado-Geral de que trata o artigo ano
terior importará a extinção do Consulado em Berlim (RFA).
Art. 3? O Ministro de Estado das Relações Exteriores baixará os
atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO N? 89.976, DE 18 DE JULHO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; São Vicente, Estado de São Paulo; Florianópolis, Estado de
Santa Catarina; Salvador, Estado da Bahia
e Recife, Estado de Pernambuco.

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:
Art. 1 ~

Ficam autorizados:
ai a adquirir o dominio útil:
1. Jesus Víllar Vazquez, de nacionalidade espanhola, da
fração ideal de 11210 do terreno de marinha, situado na Rua Be-
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nedito Otoni n? 77, correspondente ao apartamento n? 411, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n" 10768-02.322. de 1984;
2. Dionísio Rios, de nacionalidade paraguaia, das frações
ideais de 72/12.000 e de 12/12.000 do terreno de marinha, situado
na Avenida Pasteur n? 214, correspondentes, respectivamente,
ao apartamento n? 607 e a 1 (uma) vaga na garagem, Município
e Estado do Rio de .Iarieiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-22.803, de 1983;
3. Abraham Cohen, de nacionalidade norte-americana, das
fraçôes ideais de 4/380 e de 3/380 do terreno de acrescidos de
marinha, situado na Avenida Franklin Roosevelt n? 126, correspondentes, respectivamente, às salas n?s 807 e 808, Município e
E stado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-04.035, de 1970;
4. Gennaro N apodamo e sua mulher Giuseppa Spinelli N apodamo, ambos de nacionalidade italiana, da fração ideal de
0,67588% do terreno de marinha e acrescidos, situado na Rua
Princesa Isabel n? 26, correspondente ao apartamento n? 508/9,
Município de São Vicente, Estado de São Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 088022.346, de 1983;
5. Luis Arze Tames, de nacionalidade boliviana, da fração
ideal de 0,93498% do terreno de marinha, situado na Rua Heitor
Luz n? 225, correspondente ao apartamento n? 905 e ao Box GT~
19, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o
n:' 0983-07.828, de 1983;

6. Domingo Barrai Martinez, de nacionalidade espanhola,
da fração ideal de 1/83,4460 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua Portugal n? 24, correspondente à Loja n?
01, Municfpio de Salvador, Estado da Bahia, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0580-11.935, de
1977;
7. Ottavio Sarubbo, de nacionalidade italiana, da fração
ideal de 0,01543 do terreno de marinha, situado na Avenida Boa
Viagem n? 4.700, correspondente ao apartamento n? 703, Município de Recife, Estado de Pernambuco, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0480-12.589, de
1982.
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
- Maria dei Carmen Lopez Penadés, de nacionalidade espanhola, do terreno de marinha, situado na Estrada da Barra de
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Guaratíba n:' 9.510, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o
n? 0768-00452, de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 89.977, DE 18 DE JULHO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Mangaratiba e Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro; Jaboatão e Rio Formoso, Estado de Pernambuco.

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,
DECRETA:
Art. 1?

Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1. Jean
Shafer
Belchior,
de
nacionalidade norteamericana, da fração ideal de 1/20 do terreno de marinha, situado na Avenida Atlântica n? 3.092, com numeração suplementar
pela Rua Bolivar n? 7, correspondente ao apartamento n? 6,
Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-44.279, de
1983;
2. Takeshi Kodama, Kaori Kodama e Akane Kodama, todos de nacionalidade japonesa, da fração ideal de 25/457 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua Almirante Gomes Pereira n? 21, correspondente ao apartamento n:' 104, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-13.269, de 1983;
3. Juan Carlos Parrá Poblete e sua mulher Ana Maria Esp ino sa Gomez, ambos de nacionalidade chilena, dá fração ideal
de 1120 do terreno de marinha, situado na Rua Coronel Ferreira, Lotes n?s 22 e 23 da Quadra «C" do Loteamento Jardim Pai-

120

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mar, correspondente ao apartamento nv l04-A, com direito a 1
(uma; vaga de garagem n ? 7, Município de Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-42.702, de 1982;
4. Al ain Castel, de nacionalidade francesa, da fração ideal
de 0,03000 do terreno de marinha, situado na Avenida BeiraMar n:' 2.088, correspondente ao apartamento n:' 701, tipo «A»,
com direito a 2 (duas] vagas na garagem, Praia de Candeias,
Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 048006.145, de 1982;
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1. Sigríd Katharina Kowsmann, de nacionalidade alemã"
do terreno de marinha e acrescidos, situado na Parada Filgueiras, Km 27 da Rede Ferroviária Federal SI A, Distrito de Ibicuí,
Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, conforme
processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 076819.818, de 1976;
2. Raffaello Al!egri, de nacionalidade italiana, do terreno
de marinha, situado na Praia Mansa, Ilhote do Pimentel, Distrito de Ibicuí, Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768-06.482, de 1980;
3. Lucienne Schwabe, de nacionalidade belga, da fração
ideal de 201/18.855 do terreno de marinha, integrante do Condomínio Marina Ponta do Cais, situado na Ponta do Cais, referente ao ponto geométrico B-15, Município de Angra dos Reis,
Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-20.746, de 1982;
4. Siegfried Wilhelm Georgii, de nacionalidade alemã, do
terreno de marinha, designado por Lote n? 5 da Quadra «A» do
Loteamento Anaizabela, situado na Praia de Tamandaré, Município de Rio Formoso, Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 048007.813, de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 89.978, DE 18 DE JULHO DE 1984
Dá nova redaçiio ao inciso XVI, do artigo 1?, do Decreto n? 83:323, de 11 de abril de
1979, com .reâeçõo alterada pelo artigo 1?,
do Decreto n? 85,776, de 26 de fevereiro de
1981, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O inciso XVI, do artigo 1?, do Decreto n? 83.323, de 11 de
abril de 1979, com redação alterada pelo artigo 1?, do Decreto n? 85.776,
de 26 de fevereiro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«XVI - Nove membros nomeados pelo Presidente da República entre' brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com .mandato de 1
[um] a 5 (cinco] anos, podendo ser reconduz idos.»
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo

FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO N? 89.979, DE 18 DE JULHO DE 1984
Simplifica procedimentos de controle
de recursos orçamentário-financeiros, 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 os objetivos do Programa N aciorial de Desburocratização,
DECRETA:
Art. I? As despesas e receitas orçamentárias realizadas por órgão
da administração direta federal terão seus documentos comprobatórios
arquivados, nos termos do artigo '78, § 5?, do Decreto-lei n? 200, de 25
de fevereiro de 1967, pelo serviço de contabilidade analítica do sistema
de controle interno.
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§ I? As despesas e receitas de qualquer natureza realizadas por
autarquia, fundo especial autônomo, empresa pública, fundação e outras entidades vinculadas à administração indireta federal, quer à conta de recursos próprios, quer à conta de transferências do orçamento,
ou, ainda, à conta de quaisquer recursos sobre os quais a União tenha
o poder de disposição, terão seus documentos comprobatórios arquivados pelos respectivos serviços de contabilidade.
§ 2? Os serviços de contabilidade manterão em boa ordem 08 documentos comprobatórios de todas as receitas e despesas realizadas, os
quais ficarão à disposição das autoridades de controle interno e de controle externo, no próprio lugar onde se tenham escriturado as operações.
Art. 2? As despesas realizadas por Estados, Municípios, Distrito
Federal, Territórios, instituições públicas e privadas e, ainda, entida-'
des investidas do poder de arrecadar contribuição parafiscal, quando
decorrentes de recursos orçamentários ou transferências da União, inclusive subvenções econômicas e sociais, através de convênio ou outro
instrumento delegatório de competência, terão seus documentos comprobatórios arquivados pelos respectivos serviços de contabilidade.
§ I? Os órgãos e entidades referidos neste artigo, em prazos e
condições estabelecidos nos instrumentos de aplicação de recursos, remeterão ao órgão central do sistema de controle interno, para fins de
exame e auditoria, a demonstração contábil dos valores recebidos e pagos.
§ 2? Salvo exigência em contrário, formulada por autoridade do
sistema de auditoria, a documentação dos. órgãos e entidades de que
trata este artigo permanecerá no próprio lugar das operações, à disposição da auditoria, cujo exame suprirá qualquer outro que se caracterize
como de controle paralelo ou superposto, a critério do órgão central do
sistema de controle interno.
Art. 3? O sistema de auditoria, no âmbito do Poder Executivo,
procederá a exame técnico de mérito das operações realizadas por quem
houver aplicado dinheiros públicos, quer através do orçamento, quer
mediante transferências, quer, ainda, à conta de quaisquer valores sobre os quais a União tenha o poder de disposição, inclusive nos aspectos físicos e financeiros, qualquer que seja o instrumento concessivo.
§ I? Para os fins deste decreto, auditoria interna é a realizada pelo sistema de auditoria do Poder Executivo e, auditoria externa, a realizada pelo Tribunal de Contas da União.
§ .2? O órgão Central do sistema de controle interno, além das
atribuições que lhe são inerentes, diligenciará no sentido de ser obtida,
por via da padronização de procedimentos, a simplificação das prestações e tomadas de contas de quem haja aplicado recursos do orçamento
ou dele transferidos.
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Art. 4? O disposto neste decreto não se aplica à transferência de
parcelas ou quotas-partes de recursos tributários arrecadados pela
União e destinados aos Estados, Distrito Foderal, Territórios e Municípios, cujo tratamento continua a se reger pelos Decretos-leis nr s
1.805 e 1.833, de I? de outubro e 23 de dezembro de 1980, respectivamente.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
DECRETO N? 89.980, DE 19DE JULHO DE 1984
Dispôe sobre a criação de empregos de
Professor de Ensino de l? e 2? Graus. da
Carreira de Magistério, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Pernambuco 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 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no artigo
3? do Decreto n? 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, e o que consta do
Processo n? 23000.012136/84-3,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do anexo deste decreto, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Pernambuco, 36 (trinta
e seis I empregos de Professor de Ensino de I? e 2? Graus, da Carreira
de Magistério, a serem preenchidos na forma regulamentar, observada
a legislação específica.
Parágrafo único. O provimento de tais empregos fica condicionado à supressão de idêntico número de empregos de Professor Temporário existentes na unidade de ensino a que se refere este artigo.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Técnica Federal
de Pernambuco.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.981, DE 19DE JULHO DE 1984
Díepõe sobre a criação de empregos de
Professor de Ensino de 1? e 2.° Graus, da
Carreira .de Magistério, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal do Rio
Grande do Norte.

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? do Decreto n? 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, e o que consta do
Processo n? 23057.000641184-6,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do anexo deste decreto, 'na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, 35
(trinta e cinco) empregos de Professor de Ensino de I? e 2? Graus, da
Carreira de Magistério, a serem preenchidos na forma regulamentar,
observada a legislação específica.
Parágrafo único. O provimento de tais empregos fica condicionado à supressão de idêntico número de empregos de Professor 'I'emporário existentes na unidade de ensino a que se refere este artigo.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Técnica Federal
do Rio Grande do Norte.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 89.982, DE 19 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial n? 9, concluído entre o Brasil e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADII, firmado pelo Brasil
em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através
do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu
artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que a Resolução n" 1, do Conselho de Ministros das
Relações Exteriores da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), prevê, no seu artigo I? a incorporação, mediante renegociação, dos compromissos derivados do programa de liberação
do Tratado de Montevidéu 1960 ao novo esquema de integração da
ALADI;
Considerando que, de acordo com o artigo 4?, do Acordo de Alcance Parcial n? 9, concluído entre o Brasil e o México em 30 de abril de
1983, as preferências outorgadas reciprocamente pelos dois países no
período de 1962/1980 deveriam ser renegociadas no transcurso de sua
vigência;
Considerando que os Plcnipotenc iários do Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, no dia
31 de março de 1984, o Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Coucessões Outorgadas no Período 196211980, que substitui o Acordo
de Alcance Parcial n? 9, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n?
89.094, de 2 de dezembro de 1983, e prorrogado pelo Decreto n? 89.474,
de 23 de março de 1984, cuja vigência expirou em 31 de março último;
Considerando que o Acordo de Alcance Parcial, anexo ao presente
decreto, deverá entrar em vigor a partir de I? de abril de 1984;
DECRETA:
Art. I? A partir de I? de abril de 1984, as importações dos prod utos especificados nos anexos do Acordo de Alcance Parcial n? 9, concluído entre o Brasil e o México, a que se refere o Decreto n:' 89.094, de
2 de dezembro de 1983, prorrogado pelo Decreto n:' 89.474, de 23 de março de 1984, originárias do México, ficam sujeitas aos gravames e condições estipulados nos anexos do presente Acordo.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente os produtos originários do México, não sendo ex-
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tensível a terceiros países por aplicação da Cláusula da N ação mais F'avorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 19 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. G uerreíro
Os anexos estão publicados em Suplemento ao D.O. de 24-7-84.

DECRETO N? 89.983, DE 23 DE JULHO DE 1984
Altera o Decreto n? 88.207, de 30 de
março de 1983, que define prioridades a serem observadas na execução da Política de
Reflorestamento, pelo Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal· IBDF, com
as alterações introduzidas pelo Decreto n?
88.329, de 25 de maio de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n:' 88.207, de 30 de março de 1983,
na redação dada pelo Decreto n? 88.329, de 25 de maio de 1983, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? Admit.ir-se-á a execução de projetos sob a modal idade de Projetos Abertos, para os empreendimentos de frutiferas, xerófitas e exóticas a serem instalados nas regiões de atuação da SUDENE e SUDAM.
Parágrafo único. Para as demais regiões do País, independentemente das espécies a serem implantadas, fica limitada a
200 (duzentos) hectares a área máxima de aprovação para empreendimentos sob a modalidade de Projetos Abertos.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua p ubl icação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
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DECRETO N? 89.984, DE 23 DE JULHO DE 1984
Declara de utilidade pública, para
fins de conetítuiceo de eervídõo administrativa. faixas de terra destinadas à passa-

gem de linhas de trenemíeeeo da Centrais Elétúcas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE, no Estado do Amazonas.

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 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 n ? 27100.00604/84-57,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas nas faixas variáveis de 4,50m a 12,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros
a doze metros e cinqüenta centímetros) e de 5,OOm a lO,OOm (cinco metros a
dez metros) de largura, tendo como- eixo, respectivamente, as linhas de
transmissão, em 69kV, a serem estabelecidas entre a subestação da usina termelétrica de Manaus 11 e a subestação Cachoeirinha 11; e entre a
subestação Cachoeirinha 11 e a subestação Aparecida 11, no Município
de Manaus, Estado do Amazonas, cujos projetos e plantas de situação
n?s MAO-81l-3000 e MAO-812-3000 foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n? 27100.000604/8457.
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;-â;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 àárea da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingid as 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 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELE'rRONORTE 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, 23 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 89.985, DE 23 DE JULHO DE 1984
Delega competência ao Ministro do'
Exército para fixar os limites quantitativos
de antiguidade, os interstícios em cede posto e os tempos de serviço arregimentados,
para fins de ingresso em Quadro de Acesso;
a que se refere 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 dispõe sobre as promoções dos
Oficiais da Ativa das Forças Armadas.

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 12 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? É delegada competência ao Ministro de Estado do Exêrcito para fixar os limites quantitativos de antiguidade, os interstícios em
cada posto e os tempos de serviço arregimentados, para fins de ingresso
em Quadro de Acesso, a que se referem, respectivamente, os artigos 4?,
6? e 10 do Decreto n:' 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, alterado pelos
Decretos n?s 78.985, de 2.1 de dezembro de 1976, 85.281, de 22 de outubro
de 1980, 88.219, de 06 de abril de 1983, e 89.597, de 30 de abril de 1974,
observadas as disposições legais e as prescrições estabelecidas neste
decreto.
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Art. 2? Os limites quantitativos de antiguidade referentes aos
postos de Capitão, Major e Tenente-Coronel serão fixados:
a) em 26 de dezembro - para as promoções de 30 de abril;
b) em I? de maio - para as prom-oções de 31 de agosto; e
c) em I? de setembro - para as promoções de 25 de dezembro.
Parágrafo único. As frações a serem estabelecidas, na parte referente aos Capitães, Majores e Tenentes-Coronéis das Armas e QMB serão aplicadas aos efetivos totais de oficiais de carreira, por postos, fixados em decreto anual, procedendo-se da seguinte maneira:
a) preenche-se a quantidade obtida pela aplicação da fração, partindo-se do global da turma de formação mais antiga, e
assim sucessivamente, até obter um resto, inferior ao global de
uma turma de formação ou nulo;
b) a quantidade ou resto, inferior ao global de uma turma
de formação, será distribuída proporcionalmente aos componentes dessa turma, por Arma e QMB.
Art. 3? Os limites quantitativos referentes aos Coronéis,
Generais-de- Brigada e Generais-de- Divisão serão fixados:
ai em 31 de dezembro - para as promoções de 31 de marÇOi

bl em 2 de maio - para as promoções de 31 de julho; e
c] em I? de setembro - para as promoções de 25 de novembro.
Parágrafo único. As frações a serem estabelecidas serão tomadas
sobre os totais dos Coronéis constantes da relação única das Armas e
QMB e de cada um dos Quadros e Serviços.
Art. 4? Periodicamente, a CPO fixará limites para remessa da documentação dos oficiais a serem apreciados para posterior ingresso nos
Quadros de Acesso.
§ I? Sempre que no estabelecimento dos limites quantitativos resultar um quociente fracionário, será ele tomado por inteiro e para
mais.
§ 2? Serão também considerados incluídos nos limites quantitat.ivos de antigüidade para fins de inclusão em Quadro de Acesso por antigüidade, os Primeiros e Segundos-Tenentes que satisfizerem as condições de interstício estabelecidas até a data da promoção.
Art. 5° Serão consideradas alteradas, de conformidade com este
decreto, na data da publicação do ato Ministerial que fixar os limites
quantitativos de antiguidade, os interstícios em cada posto e os tempos
de serviço arregimentados, na forma do artigo I? deste decreto, as pres.crições estabelecidas nos artigos 4?, 6? e 10 do Decreto n? 71.848, de 16
de fevereiro de 1973.
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Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 89.986, DE 24 DE JULHO DE 1984
çôes

Declara de utilidade pública as instituique menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública nos termos do artigo
I? da Lei n:' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do
Regulamento aprovado pelo Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
Ação Social Paroquial de São Francisco do Sul, com sede à Praça
Dr. Getúlio Vargas, s/n:', na Cidade de São Francisco do Sul, Estado
de Santa Catarina (Processo-MJ n ? 80.746/77);
Assistência Social Evangélica de Brasília - IIASEB». com sede à
QN J, Área Especial 06, na Cidade de 'I'aguatinga, Distrito Federal
IProcesso-MJ n:' 39.341/82);

Assistência Social São Vicente de Paulo de Vera Cruz, com sede à
Rua Dra , Cecilia Rangel Janini, 510, na Cidade de Vera Cruz, Estado
de São Paulo (Processo-MJ n ? 67.823/771;
Associação Artística Coral «Jú lia Pard ini», com sede à Rua Aquiles Lôbo, 434, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais
(Processo-MJ n? 75.772/77);

Associação Beneficente de T'abapuã, com sede à Rua Adinael Moreira, 935, na Cidade de T'abap uã, Estado de São Paulo IProcesso-MJ
n? 22.904/74);
Associação Bibliotecária do Paraná - ABPR, com sede à Rua
Monsenhor Celso, 225, Conj , 1102, na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná (Processo-MJ n? 25.195/83);
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré, com sede
à Praça Engenheiro Müller, s/n?, na Cidade de Avaré, Estado de São
Paulo (Processo-MJ n:' 62.498/72);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede
à Rua Professora Juracy de Melo Schrnidt, 274, na Cidade de Curitibanos, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n:' 25.023/83);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fernandópolis
- APAE, com sede à Rua Minas Gerais, 1006, na Cidade de Fernandopolis, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 36.800/78);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul
- APAE, com sede à Rua José Emmendorfer, 328, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo n:' 31.361/76);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins, com sede à .
Rua Nove de Julho, 1010, na Cidade de Lins, Estado de São Paulo
(Processo MJ n:' 64.762/76);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos, com sede à Rua Cel. Neca Medeiros, 65, na Cidade de Passos, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n:' 72.219/77);
Associação Vila da Infância, com sede à Avenida José Carlos Pereira, 873, Vila Paulista, na Cidade Penápolis, Estado de São Paulo
(Processo MJ n:' 29.474/73);

Associação das Voluntárias da Divina Providência, com sede à
Rua Comendador Mi ró, 22, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná (Processo MJ n:' 75.014/77);
Betel - Movimento de Recuperação de 'I'ox icômanos, com sede à
Estrada Velha de Engenheiro Schmidt, Vila 'I'oninho, na Cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo (processo MJ n:' 28.903/80);
Casa de Caridade Herdeiros de Jesus, com sede à Rua Sete Lagoas, 274, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n:' 50.326/75);

Casa de Caridade «Manoel Gonçalves de Sousa Moreira), com sede
à Avenida Miguel Augusto, 1902, na Cidade Itaúna, Estado de Minas
Gerais (Processo MJ n? 77.766/77);
Casa da Criança, com sede à Rua Paulo Harris, 889, na Cidade de
Irai, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 57.140/72);
Casa Geriátrica São Mateus, com sede à Rua Fernando Lôbo, 879,
Guadalupe, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
(Processo MJ n:' 03.266/84);
Casa do Menor Dr. Ednan Dias, com sede à Avenida José Remígio
Prézia, 1166, na Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 27.428/79);
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Centro de Reabilitação «Bezerra de Menezes», com sede à Rua dos
Buritis, 727, Bairro São Francisco, na Cidade de Araras, Estado de São
Paulo (Processo MJ n P 21.975/82);
Centro Vicentino Educacional e Recreativo Nossa Senhora Aparecida - CEVER, com sede à Avenida José Baptista Ferreira, 795, na
Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
11.017/74);
Colégio Santo Inácio, com sede à Avenida Des , Moreira, 2355, na
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo MJ n? 26.148/741;
Conferência Vicentina de São José e Dores de Alfenas, com sede à
Rua Martins Alfenas, s/n?, na Cidade de Alfenas, Estado de Minas
Gerais (Processo MJ n? 33.198/701;

Congregação das Irmãs Franciscanas dos Pobres, com sede à Estrada Velha de An ápol is - Km 06, na Cidade de Goiânia, Estado de
Goiás (Processo MJ n?64.230/72);
Conselho Comunitário do Bairro Santa Cruz, com sede à Rua Rosalvo Albino, s/n?, na Cidade de São Joaquim, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n? 30.277/83);

Creche «Nossa Senhora Aparecida», com sede à Avenida Dona Floriana, 1436, na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais (Processo
MJ n? 32.363/83);
Fraternidade de Canã, com sede à Rua Xavier da Silveira, 1024,
Morro Branco, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte
(Processo MJ n? 24.515/82);

Fundação 18 de Março, com sede à Avenida Amazonas, 311, conjunto 1001, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 34.853/83);
Fundação José Fernandes de Araújo, com sede à Avenida Dom José Gaspar, 500, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 31.487/83);
Fundação Santa Cruz, com sede à Rua Orobó , 383, Alto de Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
36.393/82) ;

Fundação Universitária José Bonifácio, com sede à Avenida Brigadeiro Trompowski, 01 - 2? andar - Edifício R:eitoria, Ilha do Fundão,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ
n? 25.875/82);
Grupo Brasileiro de E studos para Detecção e Prevenção do Câncer
- BRADEPCA, com sede à Rua João Julião, 331, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 03.963/841;
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Hospital e Maternidade Maria Eloy, com sede à Rua Dr . Bias Fortes, 109, na Cidade de Palma, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
60.916/73);
Hospital e Maternidade de Santa Cecilia, com sede à Rua Maria
alicia da Conceição, 60, na Cidade de Santa Cecilia, Estado de Santa
Catarina (Processo MJ n:' 16.389/73);
Instituto Espírita-Irmãos de Boa Vontade, com sede à Rua Machado de Assis, 275 - Parteon, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo MJ n? 29.635/82);
Instituto N assa Senhora de Fátima, com sede à Rua Dom Luiz
Orione, 250, na Cidade de Guararapes, Estado de São Paulo (Processo
MJ n ? 14.325/74);
Instituto de Proteção e: Assistência à Infância da Paraíba, com se-'
de à Avenida João Machado, 1234, na Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba (Processo MJ n? 79.456/77);
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, com sede à Rua
Antonio de Godoy, 5674, na Cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo (Processo MJ n:' 29.751/82);
'Obra Assistencial da Basilica Aparecida - O.B.A, com sede à Praça D. Lafayete Libanio, s/n:', na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (Processo MJ n ? 54.356/76);
Posto de Puericultura Darcy Vargas. com sede à Rua Nereu Ramos, 33, na Cidade de Herval D'oeste, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n " 20.092/70);
Provedoria da Comunidade Portuguesa. de São Paulo, com sede à
Rua Boa Vista, 314, 9? andar « E", na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo (Processo MJ n? 36.163/82);
Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, com sede à Avenida Haroldo Russano, 249, na Cidade de Pouso Alto, Estado de Minas
Gerais (Processo MJ n? 75.185/77);
Serviço de Obras Sociais - S.O.S. com sede à Praça Dr . Augusto
Silva, (Carlota Kemper) - na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 29.089/83);
Serviço de Obras Sociais - S.O.S. de Poços de Caldas, com sede à
Rua 15 de Novembro, 59, na Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 76.688/77);
Sociedade Amigos de Vila Rezende, com sede à Avenida Coronel
Manoel Ignacio da Motta Pacheco, 559, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 11.448/79);
Sociedade Assistencial « Stella Magalhães Vendramini - « SASMAVE.,. com sede à Avenida Aristides Baccan, s/n", na Cidade de Mirassol, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 23.513/73);
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Sociedade Beneficência Misericórdia de Vila Itoupava, com sede à
Rua Henrique Conrad, 423 - Vila Itoupava, na Cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina (processo MJ n ? 29.721/72);
Sociedade Beneficente Maria Salbusera, com sede à Estrada para
Caravaggio, s/n:', na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do
Sul {Processo MJ n ? 79.001/771;
Sociedade Operária Humanitária, com sede à Rua Sete de Setembro, 932, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo (Processo MJ n ?
64.127/73);
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Ilicinea,
Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 11.334/711; e
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede à Rua Saturnino, 671,
na Cidade de Passos, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
79.127/77) ;
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.987, DE 24 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre o provimento de cargos
pertencentes ao Grupo-Polícia Federal, e dá
outras proviâênciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o dispostos nos artigos 6? e 13 da Lei n ? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
ArL I? Aos Servidores do Departamento de Polícia Federal, admitidos até 31 de outubro de 1974, que não sejam ocupantes de cargos
integrantes do Grupo-Polícia Federal, não se aplica a vedação constante do artigo 8?, letra f, do Decreto n:' 85.645, de 20 de janeiro de 1981.
§ 1? Sem prejuízo das demais normas pertinentes à ascensão funcional para as categorias funcionais Grupo-Polícia Federal aplicamse as disposições estabelecidas na legislação que disciplina o ingresso
nessas categorias, exceto quanto ao limite de idade, e implica mudança
do regime jurídico do servidor.
§ 2? A ascensão funcional a que se refere o parágrafo anterior
somente ocorrerá para a primeira referência da classe inicial de cada
categoria funcional.
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§ 3? Não poderá concorrer à ascensão funcional o servidor que estiver localizado na primeira referência da classe inicial, ressalvados os
casos decorrentes de enquadramento, na qualidade de clientela originaria, ou de reestruturação de categoria funcional.

Art. 2? As vagas verificadas na classe inicial das Categorias Funcionais de Delegado de Policia Federal, Perito Criminal e Técnico de
Censura, integrantes do Grupo-Polícia Federal, serão providas na forma seguinte. observadas as demais normas regulamentares pertinentes:
ai 50% (cinqüenta por cento) mediante nomeação de candidatos habilitados em concurso público e em subseqüente curso de formação profissional a que tenham se submetido na
Academia Nacional de Polícia;
b) 45% (quarenta e cinco por cento) mediante progressãó
funcional dos ocupantes de cargos das classes intermediárias e
finais das categorias funcionais de Agente de Polícia Federal,
Escrivão de Policia Federal e Papiloscop ista Pol icial, aprovados em curso de treinamento realizado pela Academia Nacional
de Policia;
cl 5% (cinco por cento) mediante ascensão funcional, conforme estabelecido no artigo anterior.
§ I? As vagas não providas por insuficiência de servidores h abil itados para a ascensão funcional poderão ser preenchidas, mediante
progressão funcional, na forma prevista na alínea b, deste artigo.
§ 2? Para matrícula em curso de treinamento de que trata a alínea
b deste artigo, serão exigidos a habilitação no concurso interno a que
alude o artigo 14, do Decreto n? 85.645, de 20 de janeiro de 1981, e os requisitos estabelecidos nos incisos V e VI. do artigo 9?, da Lei n:' 4.878,
de 9 de dezembro de 1965, com a alteração introduzida pela Lei n:'
6.974, de 14 de dezembro de 1981.
Art. 3? Aos concorrentes, mediante ascensão funcional, às categorias funcionais de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Policia Federal e Papiloscopista Policial, que preencherem as condições previstas
no artigo I?, caput, ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas
existentes na classe inicial.
Parágrafo único. As vagas não providas por inexistência de servidores habilitados para ascensão funcional a que se refere este artigo poderão ser preenchidas mediante nomeação de candidatos aprovados em
concurso público e em curso de formação profissional, a que se tenham
submetido na Academia Nacional de Polícia.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos n?s 87.039, de 16 de março de 1982, e 88.307, de 16
de maio de 1983, e demais disposições em contrário.
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Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 89.988, DE 24 DE JULHO DE 1984
Outorga concessão à Fundação Aperipê
de Sergipe, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, da Constituição, e o artigo 14, letra
d, do Decreto-lei n:' 236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o
que consta do Processo MCn? 29107.000238/84,
DECRETA:

Art. I? Fica outorgada concessão à Fundação Aperipê de Sergipe,
para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusivadade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão}, com fins
exclusivamente educativos, sem objetivo comercial, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 89.989, DE 24 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidora do Ministério da Agricultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il l, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960, e em cumprimento à decisão judicial e o que consta do Processo n:' 21044-002154/84.
DECRETA:
Art. l? Ficam alteradas, a tabela numérica e a relação nominal
anexas ao Decreto n:' 51.633, de 19 de dezembro de 1962, que aprovou o
enquadramento do pessoal do Ministério da Agricultura abrangido pela
artigo 20 da Lei n? 3.780, de 12 de julho de 1960, para efeito de ser excluído 1 (um) cargo da classe de Escrevente Datilógrafo, código AF204.7, ocupado por Gildete Marques Botelho, e ser· incluído 1 (um) cargo na série de classes de Oficial de Administração, código AF-201.12.A,
e nele considerá-la enquadrada, a partir de I? de julho de 1960.
Art. 2:' Na execução deste decreto aplicam-se, no que couber, as
. disposições do Decreto n? 51.633, de 19 de dezembro de 1962.
Art. 3~ .Est.e uecreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost

DECRETO N? 89.990, DE 24 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobrea composição da Categoria Direção Intermediária, do GrupoDíreçso e Assistência Intermediárias do
Quadro Permanente do Departamento de
Polícia Federal, 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 nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na
Lei n:' 6.006, de 19 de dezembro de 1973, no Decreto n? 72.912, de 10 de
outubro de 1973, Decreto n? 77.629 de 18 de maio de 1976, e o que consta do Processo n? 00600-009778/84-05,
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DECRETA:
Art. I? São criadas 2 (duas) funções, na forma do Anexo 1 deste
decreto, para composição da Categoria Direção Intermediária, código
DAI-111, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI·
110, do Quadro Permanente do Departamento de Policia Federal.
Art. 2? As funções relacionadas ao Anexo 11 ficam suprimidas
para o fim de compensar despesas.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento de
Polícia Federal.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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ANEXO II
Relação das funções do Quadro Permanente do Departamento
de Polícia Federal - MJ, a serem suprimidas a partir
da publicação deste anexo
N~' de
Funções

Denominação

Código

SUPERINTEND:E':NCIA REGIONAL NO ESTADO DO
PARA
Delegacia de Policia Federal (AItamira)
Chefe

DAI·lIl.2

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Delegacia de Policia Federal (Angra dos Reis)
Chefe

DAI-111.2

DECRETO N? 89.991, DE 24 DE JULHO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Difusara de
Cambé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cambé, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem o artigo 81, item III, combinado com o artigo 8?, item XV, letra a,
da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 6.161183, (Edital n:' 22/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Difusora de Cambé
Ltda , para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de excluo
siv idade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cambé, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu·
são, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88,067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro 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.
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Art. 3?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 89.992, DE 24 DE JULHO DE 1984
Revoga o Decreto n? 73.603. de 8 de fevereiro de 1974, que aprova o Regulamento
do Departamento de A víeo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n" 73.603, de 8 de fevereiro de
1974.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 89.993, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias. o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.410.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il l, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
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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3.410.000.000,00 (três bilhões e quatrocentos e dez milhões de cruzeiros},
para reforço de dotações orçamentártas 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, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 26-7-84.

DECRETO N? 89.994, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no

valor de Cr$ 8.000.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 8.000.000.000.00 (oito bilhões 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 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, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 26·7-84

DECRETO N? 89.995, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 298.854.069.000,00, para reforço

de dotações
Orçamento.

consignadas

no

vigente

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Crê 298.854.069.000,00 (duzentos e noventa e oito bilhões, oitocentos e cinqüenta e quatro milhões e sessenta e nove mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste de-

) ereto.
Art. 2? Os reCUl\SOS necessários à execução deste decreto serão
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, de acordo com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no D.O. de 26-7-84.
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DECRETO N? 89.996. DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
30.000.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lbe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha em favor da Secre- .
taria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
30.000.000.000,00 (trinta bilbões 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.
Brasilia, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane· Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. d'e 26-7-84.

DECRETO N? 89.997, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no vapara reforço de
lor de Cr$ 21.804.000,00,
dotação consignada no vigente Orcemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 21.804.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos e quatro 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 ind icada 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, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 26-7-84.

DECRETO N? 89.998, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.162.252.000,00, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.162.252.000,00 (um bilhão, cento e sessenta e dois
milhões e duzentos e cinqüenta 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 são provenientes do excesso de arrecadação. conforme prevê o
artigo 5?, item VII, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no D.O. de 26·7-84.

DECRETO N? 89.999, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e diversas Unidades o crédito suplementar no valor de Cr$ 826.534.000,00,
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 5?, item In, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 826.534.000,00 (oitocentos
e vinte e seis milhões, quinhentos- e trinta 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 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, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 26-7-84.
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DECRETO N? 90.000, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias
o crédito suplementar nq valor de Cr$
8.107.500.000,00, 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item UI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de di-o
versas Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 8.107.500,000,00 (oito bilhões, cento
e sete 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 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.
Brasílía, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃOFIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. 26-7-74.

DECRETO N? 90.001, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre à Câmara dos Deputados o crédito
suplementar no
valor de
Cr$
12.000.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento ..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Ill, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

151

DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Crê 12.000.000.000,00 (doze bilhões 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 no montante especificado.
Art. 3? ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 26-7-84.

DECRETO N? 90.002, DE 25 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em faVOr da Escola de Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de c-s
1.289.084.000,00, para reforço de âotecõee
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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Escola
de Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.289.084.000,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e nove milhões e oitenta
e quatro mil cruz eíros}, para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente
Arrecadados - Tesouro, gerados pela Escola de Administração Fazendária do Min istério da Fazenda.

152

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em coritrário.

Brasília, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 26-7-84.

DECRETO N? 90.003, DE 25 DE JULHO DE 1984
Autoriza o funcionamento da Faculdade
de Ciências Agrárias de Ituiutaba - Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição 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
Estadual de Educação n? CEE/MG/562/84, conforme consta do Processo n? 5734/84 CEE, e 23000.006010/84-6 do Ministério da Educação e
Cultura,
.

DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Agrárias de Ituiutaba, com o curso de Agronomia, mantida pela
Fundação Educacional de Ituiutaba, com sede na cidade de Ituiutaba,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 90.004, DE 26 DE JULHO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, parte do imóvel rural denominado «Séo Salvador", situado no Município de Jeru, no Estado de Rondônia, e
compreendido na área prioritária, para fins
de reforma agrária, fixada pelo Decreto n~
67.557, de 12 de novembro de 1970, alterado
pelos Decretos n?s 75.295, de 27 de janeiro
de 1975, e 85.075, de 27 de agosto de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item lII, e 161, 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,
DECRETA:
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 V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, parte do imóvel rural denominado « São Salvador», constituída de oito áreas, totalizando 6.277,3395ha
(seis mil, duzentos e setenta e sete hectares, trinta e três ares e noventa
e cinco centiares), situado no Município de Jaru, no Estado de Rondônia.
Parágrafo único. As áreas a que se refere este artigo têm os seguintes perímetros:
a) Área I, com 111,9418ha (cento e onze hectares, noventa e
quatro ares e dezoito centiaresl: partindo do marco-I, de coordenadas geográficas latitude 10'19'59" S e longitude 62'36'30"
WGr., situado na margem esquerda da Rodovia BR-364, sentido
Porto Velho/Cuiabá, segue por uma linha seca, limitando com o
imóvel São Salvador, com azimute de 44°42'53" e distância de
2.064,64m, até o marco-2; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azímute de 127'43'58" e distância de 531,05m, até o marco-55; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
223'51 '54" e dístância de 2.059,60m, até o marco-50, situado na
margem esquerda da Rodovia BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá; daí, segue pela Rodovia BR-364, com azimute de
307'34'43" e distância de 562,01m, até o marco-I, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: folha SC.20-Z-A-I,
da Díretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército,
escala 1:100.000, ano 1977).
bl Área Il, com 100,0049ha (cem hectares e quarenta e nove
centiares): partindo do marco-I, de coordenadas geográficas latitude 10'18'07" S e longitude 62'37'15" WGr., segue por uma Ii-
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nha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
35'51 '58" e distância de 1.000,01m, até o marco-2; dai, segue por
uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 125'51 '41" e distância de 999,95m, até o marco-S; dai,
segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 215'51 '29" e distância de 1.000,04m, até o
marco-4; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel
São Salvador, com azimute de 305'51 '46" e distância de
1.000,09m, até o marco-I, início da descrição deste perimetro
(Fonte de referência: folha SC.20-Z-A-I, da Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército, escala 1:100.000, ano
1977).
c) Area UI, com 467,6849ha (quatrocentos e sessenta e sete
hectares, sessenta e oito ares e quarenta e nove centiares}: partindo do marco-I, de coordenadas geográficas latitude 10'18'08"
S e longitude 62'38'58" WGr., situado na margem esquerda da
Rodovia BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
30'20'30" e distância de 2.365,14m, até o marco-2; dai, segue por
uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 126'33'12" e distância de 490m, até o marco-3; dai, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador,
com azimute de 36'03'15" e distância de 1.00011:1, até o marco-4;
daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 127'26'53" e distância de 1.018,06m, até o
marco-5; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel
São Salvador, com azimute de 212'02'18" e distância de
3.361,58m, até o marco-15, situado na margem esquerda da Rodovia BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá; dai, segue pela Rodovia BR-364, com azimute de 307'26'55" e distância de
1.018,01m, até o marco-20 E; dai, segue pela Rodovia BR-364,
com azimute de 306'33'08" e distância de 490,05m, até o marco1, inicio da descrição deste perimetro (Fonte de referência: folha
SC.20-Z-A-I, da Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério
do Exército, escala 1:100.000, ano 1977).
d) Área IV, com 476,0702ha (quatrocentos e setenta e seis
hectares, sete ares e dois centiares): partindo do marco-I, de
coordenadas geográficas latitude 10'20 '13" S e longitude
62'36'18" WGr., situado na margem direita da Rodovia BR-364,
sentido Porto Velho/Cuiabá, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 226'46'35" e distância de 3.962,34m, até o marco 13; dai, segue por uma linha seca, limitando com o "imóvel São Salvador, com azimute de
306'57'17" e distância de 479,68m, até o marco-71; dai, segue por
uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador,com az i-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

155

mute de46"46'35" e distância de 1.949,99m, até o marco-2, daí,
segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 307"40'20" e distância de 1.449,99m, até o
marco-3; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel
São Salvador, com azimute de 46"46'34" e distância de 2.000m,
até o marco-61, situado na margem direita da Rodovia BR-364,
sentido Porto Velho/Cuiabá; daí, segue pela Rodovia BR-364,
com azimute de 124"54'30" e distância de 377,45m, até. o marco62; daí, segue pela Rodovia BR-364, com azimute de 127"40'21"
e distância de 1.554,61m, até o marco-I, início da descrição deste
perímetro (Fonte de referência: folha SC.20-Z-A-I, da Diretoria
de Serviço Geográfico do Ministério do Exército, escala
1:100.000, ano 1977).
e) Área V, com 78,1256ha (setenta e oito hectares, doze ares
e cinqüenta e seis centiares): partindo do marco-I, de coordenadas geográficas latitude 10"19'51" S e longitude 62"38'34" WGr.,
situado no limite do imóvel São Salvador, segue por uma linha
seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
86"06'52" e distância de 282,74m, até o marco-2; dai, segue por

uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 163"41'47" e distância de 901m, até o marco-7; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador,
com azimute de 215"41'47" e distância de 999,99m, até o marco8; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São
Salvador, com azimute de 343"41'46" e distância de 1.000m, até
o marco-9; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 35"41'48" e distância de
120m, até o marco-70 B; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 300"59'09" e distância de 99, 99m, até o marco-I, início da descrição deste
perímetro (Fonte de referência: folha SC.20-Z-A-I, da Diretoria
de Serviço Geográfico do Ministério do Exército, escala
1:100.000, ano 19771.
f) Área VI, com 67,0004ha (sessenta e sete hectares e quatro
centiares): partindo do marco-I, de coordenadas geográficas latitude 10"21'18" S e longitude 62"39'02" WGr., segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
345"08'17" e distância de 993,02m, até o marco-2; daí, segue por
uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 54"37'02" e distância de 701,34m, até o marco-3; dai, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador,
com azimute de 163°41 '47" e distância de l.OOOmi até o marco-4;
daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute 'de 235"48'39" e distância de 722,69m, até o

156

ATOS DO PODER EXECUTIVO

marco-l , início da descrição deste perímetro (Fonte de rererencia: folha SC.20-Z-A-I, da Diretoria de Serviço Geográfico do
Ministério do Exército, escala 1:i00.000, ano 19771.
g) Área VII, com 205,634Sha (duzentos e cinco hectares, sessenta e três ares e quarenta e oito centiares): partindo do
marco-I, de coordenadas geográficas latitude 10'IS'50" S e longitude 62'3S'OS" WGr., situado na margem direita da Rodovia
BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá, segue por urna linha seca,
limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
215'59'40" e distância de 1.994,27m, até o marco-z: daí, segue
por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com
azimute de 309'59'09" e distância de 499,99m, até o marco-70 C;
dai, segue por urna linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 35'5S'54" e distância de 950,93m até o
marco-70; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 306'3S'55" e distância de
1.000m, até o marco-69; dai, segue por urna linha seca, limitando
com o imóvel São Salvador, com azimute de 35'59'40" e distância de 1.0S7,7Sm, até o marco-21 B, situado na margem direita
da Rodovia BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá; dai, segue pela Rodovia BR-364, com azimute de 129'30'40" e distância de
1.001,6Sm, até o marco-21 A; daí, segue pela Rodovia BR-364,
com azimute de 129'20'46" e distância de 499,99m, até o marcoI, inicio da descrição deste perímetro (Fonte de referência: folha
SC.20-Z-A-I, da Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério
do Exército, escala 1:100.000, ano 1977).
h) Área VIII, com 4.770,S769ha (quatro mil, setecentos e
setenta hectares, oitenta e sete ares e sessenta e nove centiares):
partindo do marco-I, de coordenadas geográficas latitude
10'17'59" S e longitude 62'39'13" WGr., situado na margem direita da Rodovia BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá, segue
por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com
azimute de 217'14'24" e distância de 1.999,9Sm, até o marco-3;
dai, segue por urna linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 125'51'04" e distância de 999,99m, até o
marco-69 B; daí, segue por uma linha seca, limitando com o
imóvel São Salvador, com azimute de 215'30'17" e distância de
S.05S,26m, até o marco-34 B, situado na linha O, divisa do P.I.C.
Padre Ad olpho Rohl, Setor Colina Verde; dai, segue' pela linha
O, divisa do P.I.C. Padre Adolpho Rohl, Setor Colina Verde,
com azimute de 306'20'03" e distância de 6.070,S9m, até o
marco-S, situado no encontro da linha O com a linha OI, limite
do Setor Cunha do Marechal; dai, segue pela linha OI, divisa do
Setor Cunha do Marechal, com azimute de 36'00'25" e distância
de 6.040m, até o marco-56 A; dai, segue por urna linha seca, li-
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mitando com o imóvel São Salvador, com azimute de 125°32'54"
e distância de 2.060m, até o marco-56 B; dai, segue, por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, com azimute de
36'01 '03" e distância de 1.980m, até o marco-56 C; daí, segue
por uma linha seca, limitando com o imóvel São Salvador, Com
azimute de 126'26'39" e distância de 1.319,92m, até o marco-58
B; daí, segue por uma linha seca, limitando com o imóvel São
Salvador, com azimute de 37'14'24" e distância de 2_000m, até o
marco-58 A, situado na margem direita da Rodovia BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá; dai, segue pela Rodovia BR-364, com
azimute de 126'12'53" e distância de 1.620m, até o marco-I,
início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: folha
SC.20-Z-A-I, da Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério
do Exército, escala 1:100.000, ano 19771_
Art. 2?· Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas; b] as benfeitorias existentes
nas parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
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. no Decreto-lei n? 1.164, de
I? de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.005, DE 30 DE JULHO DE 1984
Autoriza o Banco do Brasil S.A., a proceder ao aumento do capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Banco do Brasil S.A., autorizado a promover a ele·
vação de seu capital social em mais Cr$ 717.655.680.000,00 (setecentos e
dezessete bilhões, seiscentos e cinqüenta e Cinco milhões e seiscentos e
oitenta mil cruzeiros), com emissão de novas ações, mediante a utilização de Reservas de Capital, Reservas de Lucros e Lucros Acumulados,
com a conseqüente alteração do artigo 4? dos Estatutos Sociais.
Art. 2? Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 90.006, DE 30 DE JULHO DE 1984
Transforma em Procuradorias Gerais
as Consultorias Gerais do INPS e do
INAMPS, dispõe sobre os Serviços Jurídicos das entidades do SINPAS, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, incisos In e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n:' 6.439, de I? de setembro!de 1977,
DECRETA:

Art. I? Ficam transformadas em Procuradorias Gerais as Consultorias Gerais do Instituto N acionai de Previdência Social - INPS, e do
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPS.
Art. 2? O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social
promoverá, com audiência da Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SEPLAN, e do Departamento Administrativo do
Serviço Público - DASP, as providências necessárias ao cumprimento
do disposto no artigo I?, podendo, para tal fim, dispor sobre as estruturas, competências e atribuições dos órgãos jurídicos das entidades do
SINPAS, remanejar cargos e funções, inclusive as de direção e assessoramento, efetuar movimentação de servidores e adotar as demais providências que se façam convenientes, sem que haja aumento de despesas
com novas contratações de pessoal.
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Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão adotadas em consonância com a diretriz de simplificação de estruturas administrativas e redução de custos operacionais, de que trata o artigo 6?,
parágrafo único, do Decreto n ? 68.885, de 6 de julho de 1971.

Art. 3? O § 2?, do artigo 13, do Regulamento da Gestão Administrativa, Financeira e Patrimonial do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS, aprovado pelo Decreto n:'
83.266, de 12 de março de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2? Cabe aos Procuradores-Gerais e aos Procuradores
Regionais das entidades do SINPAS o recebimento de citações,
intimações e notificações nos procedimentos e ações judiciais de
interesse das respectivas entidades e aos Procuradores destas a
representação das mesmas em Juízo».
Art. 4? Nas comarcas em que seja inconveniente a juízo do Ministro de E stado da Previdência e Assistência Social, que as entidades do
SINPAS instalem Procuradorias próprias e naquelas em que não tenham condições de assumir desde logo a respectiva representação judicial, continuará esta a cargo das Procuradorias do IAP AS, atê que dela
sejam expressamente desobrigadas pela entidade interessada.
Art. 5? Havendo necessidade de serviço e mediante entendimento
em cada caso ou sob forma de convênio, poderão ser conferidos poderes
de representação judicial de uma entidade do SINPAS à Procuradoria
de outra.
Art. 6? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..

Brasília, 30 de julho de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
José Flávio Pécora

DECRETO N? 90.007, DE 31 DE JULHO DE 1984
Cria empregos na Tabela Permanente
do Ministério da Saúde 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 n? 00600·008859/84-61,
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DECRETA:
Art. I? Ficam criados, 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 Saúde, os empregos a serem preenchidos mediante a admissão de candidatos habilita,dos em concursos público, observada a legislação específica.
Art. 2? Os cargos e empregos relacionados no Anexo II ficam suprimidos para o fim de compensar as despesas.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldyr Mendes Arcoverde
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ANEXO II
Relação dos cargos e empregos do Quadro e
Tabela Permanentes do Ministério da Saúde suprimidos
a partir da publicação deste decreto
N~

de Cargos

e Empregos

17

05

DenominaçãO

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (Quadro
Permanente)
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (Tabela
Permanente)

Código

NM·I006.C

DECRETO N? 90.008, DE 31 DE JULHO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n" 62.352,
de 5 de março de 1968. que cria o Grupo Executivo da Indústria de Mineração
ICEIMII.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que lhe
confere o artigo 81, item V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 3? do Decreto n? 62.352, de 5 de março de 1968,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. 3? O Grupo Executivo da Indústria de Mineração
(GEIMII terá um presidente de livre escolha do Ministro de Estado das Minas e Energia e será integrado de representantes
desse Ministério, da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria e do Comércio, do Ministério do Interior, do Ministério
dos Transportes, do Estado-Maior das Forças Armadas, além
de um representante das empresas de mineração.
Parágrafo único. Os membros do G EIMI e respectivos suplentes serão indicados ao Ministro das Minas e Energia pelos
titulares dos órgãos que representam, excetuado o representante das empresas de mineração que será indicado pelo Instituto Brasileiro de Mineracão.»
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.009, DE 31 DE JULHO DE 1984
Cria empregos na Tabela Permanente
da Escola Técnica Federal de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPPBLICA, 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 n? 23000.013977/84-1,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, na forma do Anexo I deste decreto, na Tabela Permanente da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, 2 (dois)
empregos de Agente Administrativo, código LT-SA-801, do GrupoServiços Auxiliares, código LT-SA-SOO, a serem preenchidos na forma
regulamentar, observada a legislação específica.
Art. 2~ Os empregos constantes do Anexo 11 ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa.
Art. 3? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Técnica Federal de
Mato Grosso.
Art. 4?
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

GRUPO-SERVIÇOS AUXILIARES, CÓDIGO: LT-SA-800
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ANEXO II
Relação dos empregos da Tabela Permanente
da Escola Técnica Federal de Mato Grosso suprimidos a partir
da data da publicação deste decreto

N? de
Empregos

OI
01

Código

Denominação

Auxiliar em Assuntos Culturais .
Artifice Carp. e Marcenaria

LT·NM-I026.C
LT-ART-704.C

DECRETO N? 90.010, DE 31 DE JULHO DE 1984
Dispoe sobre a compoeiçso da Categoria Direção Intermediária, do GrupoDireção e Assistência Intermediárias do
Quadro Permanente do Departamento .Administrativo do Serviço Público, 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 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na
Lei n? 6.006, de 19 de dezembro de 1973, do Decreto n? 72.912, de 10 de
outubro de 1973, Decreto n:' 77.629, de 18 de maio de 1976, e o que consta do Processo n:' 00600-006137/84-36,
DECRETA:
Art. I? Fica criada uma (I) função, na forma do Anexo I deste decreto, para composição da Categoria Direção Intermediária, código
DAI-111, do Grupo-Direção e Assisténcia Intermediárias, código DAI110, do Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP.
Art. 2?· As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

Funções
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Denominação
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ASSESSORIA ESPECIAL DE
SEGURANÇA E INFORMAÇÕES
Subseção de Apoio Administrativo
Chefe

Denominação

DAI-111.3

Código

Correlação

N8·92

Técnico de Administração

GRUPO-DIRÉÇAO E ASSISTENCIA INTERMEDIARIAS (DAI-llO)
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DECRETO N? 90.011, DE 31 DE JULHO DE 1984
Abre aos Ministérios Militares o
crédito suplementar no velor de Crs
103.396.140.000,00, 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 I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios Militares, o crédito suplementar no valor de Cr$ 103.396.140.000,00 (cento e três bilhões, trezentos e
noventa e seis milhões, cento 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 serão os provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188,
de 16 de maio de 1984.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAo FIGUEIREDO
Emane Gelvêes
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 1-8-84

DECRETO N? 90.012, DE 31 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
136.800.000.00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 136.800.000,00 (cento e trinta e seis. 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, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-8-84.

DECRETO N? 90.013, DE 31 DE JULHO DE 1984
Abre ao Senado Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 550.000.000,00,
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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, itemII,da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal, em favor do Centro de Informática e Processamento de Dados, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias indicadas o Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessáríos 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, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-8-84.

DECRETO N? 90.014, DE 31 DE JULHO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de c-s
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 IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Serviço N acionai de Informações, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros], para reforço de do. tação 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúbl icu.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.Q. de 1-8-84.
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DECRETO N? 90.015, DE 31 DE JULHO DE 1984
Abre aos Ministérios da Agricultura e
do Interior o crédito suplementar no valor
de Cr$ .785.089.000,00. para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Agricultura e do Interior,
em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de
Crê 785.089.000,00 Isetecentos e oitenta e cinco milhões 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 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, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-8-84.

DECRETO N? 90.016, DE 31 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.470.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.470.000,00
(dois milhões e quatrocentos e setenta 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, 31 de julho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávío Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 1-8-84.

DECRETO N? 90.017, DE 31 DE JULHO DE 1984
Altera o Decreto n.O 77.919, de 25 de junho de 1976, que regulamenta a Lei n? 6.265,
de 19 de novembro de 1975 - Lei do Ensino
no Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei n ? 6.265, de 19 de novembro de 1975,
DECRETA:
Art: I? O § 3? do artigo 25, o artigo 26 e o § I? do artigo 33 do Decreto n? 77.919, de 25 de junho de 1976, alterado pelos Decretos n?s
82.724, de 23 de novembro de 1978, e 86.879, de 27 de janeiro de 1982,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 25
.
§ 3? As vagas destinadas aos candidatos oriundos dos estabelecimentos de Ensino Assistencial do Exército serão distribuídas de acordo com Normas baixadas pelo Departamento de
Ensino e Pesquisa.
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Art. 26. O preenchimento das vagas estabelecidas para
matrícula nos cursos de formação de grau superior, da linha do
Ensino Militar Bélico - AMAN- obedecerá às seguintes condições:
I - As vagas destinadas aos candidatos procedentes dos
Estabelecimentos de Ensino Assistencial do Exército serão
preenchidas pelos alunos aprovados no final do curso, que tenham cursado as duas últimas séries do ensino do 2? grau, integral e obrigatoriamente, nos estabelecimentos considerados, e
satisfaçam às demais condições estabelecidas pelo Departamen-

to de Ensino e Pesquisa.
II - As vagas destinadas aos candidatos procedentes dos
Estabelecimentos de Ensino Preparatório da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão preenchidas obedecendo à ordem
de classificação obtida em final de curso nos respectivos estabelecimentos.
lU - As vagas destinadas aos demais candidatos procedentes de outros estabelecimentos de ensino serão preenchidas
obedecendo à ordem de classificação obtida no concurso de admissão.
§ I? Os candidatos oriundos dos Estabelecimentos de Ensino Preparatório e Assistencial, não amparados pelos itens I e
II acima, poderão submeter-se ao concurso de admissão, ficando suas matrículas condicionadas à classificação obtida no concurso.
§ 2? O regulamento da AMAN estabelecerá os demais requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos à matrícula.
Art. 33.
§ I? Só poderá concorrer à seleção para matrícula o oficial
que tiver; referido a L? de março do ano de inscrição:
a) atingido, no mínimo, o posto de major;
b) completado, no minimo, 24 (vinte e quatro) meses na
ocupação de cargo militar arregimentado ou de instrutor após a
conclusão do curso de aperfeiçoamento, se pertencente à linha
do Ensino Militar Bélico;
c) completado, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses na
ocupação de cargo ou exercício de funções militares, após a conclusão de curso no Instituto Militar de Engenharia, se pertencente à linha do Ensino Militar Científico-Tecnológico;
di 45 (quarenta e cinco) anos de idade, incompletos, ressalvado o previsto no artigo 74 deste Regularnento.»
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Art. 2? A redação dada pelo artigo anterior ao § I? do artigo 33
do Decreto n ? 77.919, de 25 de junho de 1976, vigorará a partir de I? de
novembro de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1984; ,163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO

WaIter Pires
DECRETO N? 90.018, DE 31 DE JULHO DE 1984
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Siderúrgica da Amazônia SIDERAMA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia Siderúrgica da Amazônia
SIDERAMA - autorizada a aumentar o seu- capital social até o limite
de Cr$ 47.049.634.367,00.
Art. 2? Os recursos necessários para o aumento referido no artigo
anterior correrão por conta de recursos oriundos da Secretaria Geral do
Ministério do Interior Participação da União no capital da
SIDERAMA, no montante de Crs 2.250.000.000,00, e de recursos oriundos do FINAM, no montante de CrS 6.833.759.015,00.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho' de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 90.019, DE 1 DE AGOSTO DE 1984
Modifica o Decreto n.O 81.199, de 9 de janeiro de 1978, que alterou a constituição do
Comando Geral de Apoio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lbe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
artigo 78, item I, 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,
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DECRETA:
Art. I? O artigo 3? do Decreto n? 81.199, de 9 de janeiro de 1978,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3? A
constituída de:
I.
2.

3.
4.
5.

Diretoria de Engenharia da Aeronaútica é

Direção;
Subdiretoria
Subdiretoria
Subdiretoria
Subdiretoria

de
de
de
de

Apoio de Superfície ISDASI;
Estudos e Projetos ISDEPI;
Patrimônio (SDPAI; e
Prôprios Nacionais ISDPNj.

§ 1 ~ O Diretor de Engenharia da Aeronáutica é Major-Brigadeirodo-Ar ou Major-Brigadeiro-Engenheiro, da Ativa.
§ 2? Os Sub diretores de Apoio de Superfície e de Patrimônio são
Br-igadeiros-do-Ar. Engenheiros ou Intendentes da Aeronáutica, da Ativa.

§ 3? Os Subdiretores de Estudos e Projetos e de Próprios N acionais são Brigadeiros-Engenheiro s, da Ativa».

Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO

Délio Jardim Mattos

DECRETO N~ 90.020, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra com benfeitorias necessárias à implantação da estação transformadora de distribuição Icacuaquecetube, da ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S.A.,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
art.igo 5~, letra f, do Decreto-leí n ? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo n? 27100.000821/84-65,
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DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra com benfeitorias de propriedade particular, no
total de 5.500,00m' (cinco mil e quinhentos metros quadrados), necessária à implantação da estação transformadora de distribuição Itaquaquecetuba, no Municipio de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.
Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende
aquela constante da planta de situaçâo n? 15.005, aprovada por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.000821 /84-65, e assim descrita:
- tem início no ponto G, localizado na interseção dos alinhamentos oeste da rua Particular e norte da rua Rio Jaguari;
segue por este, com o rumo de SW 56°00'47" na distância de
40,68 metros, até o ponto H; deflete à esquerda e segue com o
rumo de SW 55'44'04", ainda pelo alinhamento norte da rua Rio
Jaguari, na distância de 39,48 metros, até o ponto A; deflete à
direita e segue com o rumo de NW 34'38'31", na distância de'
51,00 metros, até o ponto B; deflete à direita e segue com o rumo de NE 56'54'55", na distância de 39,39 metros, até o ponto
C; deflete à esquerda e segue com O rumo de NE 55'29'58", na
distância de 30,00 metros, até o ponto D; deflete à direita e segue com o rumo de NE 59'07'17", na distância de 40,43 metros,
até o ponto E; deflete à direita e segue com o rumo de NE
70'10'43", na distância de 11,50 metros, até o ponto F; deflete à
direita e segue com o rumo de SW 07'28'31", pelo alinhamento
oeste da rua Particular, na distância de 60,65 metros, até o ponto G, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a ELETROPAULO - Eletricidade de
São Paulo 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 abrangidas por este decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.021, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de li·
nha de transmissão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA,
no Estado da Bahia.

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 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 n'' 27100.001 081184-66,
DECRETA:
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 a linha de transmissão, em 69kv, a ser estabelecida entre a subestação Ponto do Astério e a subestação Itapetinga, nos Municípios de Firmino Alves e Itapetinga, Estado da Bahia, cujos Projetos e Planta de Situação n:' BX-15912A1-BA foram aprovadas por ato do Diretor da Divisão de Concessão de
Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Processo n ? 27100.001081184-66.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia ~ COELHA, 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
aue trata o artigo anterior.

Art. 3?- Fica reconhecida a conveniência da constituição de ser-vidão administrativa necessária em favor da Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia - COE LBA, 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 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 de Eletricidade do Estado da Bahia COE LBA, 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, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.022, DE2 DE AGOSTO DE 1984
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 Goiás.

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 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 n? 27100.000609/84-71,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 30,50m (trinta metros e cinqüenta centímetrosl a 38,00m
(trinta e oito metros) de largura, destinada à passagem da linha de
transmissão, em 230kv, a ser estabelecida entre a subestação de Rio
Verde a um ponto compreendido entre as Torres n?s 88 e 89 da linha de
transmissão .Iturnbiara - Cachoeira Dourada Il, respectivamente, nos
Municípios de Rio Verde e Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, cujos
Projeto e Planta de Situação n? 235033X foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, 'do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
271 00.000609/84-71.
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.
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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.
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 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 L, i 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, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIfrEDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.023, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Define os limites do Parque Nacional
da Serra dos Úrglios, criado pelo Decretolei n.O 1.822, 'de 3D de novembro de 1939, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 5?,
alínea a, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. I? Os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, localizado no Estado do Rio de Janeiro, e abrangendo terras dos Municípios
de Magé, Teresópolis e Petrópolis, estão definidos neste decreto, com
base nas Cartas Topográficas SF.23-Z-B-I-4, SF.23-Z-II-3 e SF.23-Z-Bf V-2, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
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Art. 2? Os limites de que trata o artigo anterior estão compreendidos dentro do seguinte perímetro: inicia na divisa dos Municípios de
Teresópolis e Magé, na margem esquerda da BR-116, no sentido
Rio/Teresópolis, no local denominado Soberbo, no ponto de coordenadas aproximadas N = 7.514.580m e E = 707.050m. Dai, segue no rumo
Oeste, pela divisa dos Municípios de Teresópolis e Magé, até encontrar
a cota de 1.150m, no ponto de coordenadas aproximadas N=7.514.650m
e E = 706.600m. Desse ponto, segue pela cota de 1.150m até o ponto de
coordenadas aproximadas N=7.515.000m e E=706.650m. A partir daí, o
limite segue em linha reta, por uma distância aproximada de 300m, até
o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.515.000m e E = 706.950m, sobre a cota de l.050m. O limite continua por essa cota até o ponto de
coordenadas aproximadas N = 7.515.850m e E = 707.200m e, depois, segue em linha reta, por uma distância de 100m, até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.515.930m e E=707.280m, próximo a uma guarita
do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde termina a rua popularmente conhecida como Japuíba. Daí, segue confrontando-se com a propriedade particular, originalmente pertencente ao «Embaixador» e, depois, confrontando-se com o loteamento onde se encontra o edifício Serra dos Órgãos até a Avenida Rotariana. O limite continua por essa
Avenida até a ponte do rio Paquequer, na sua margem direita, no ponto
de coordenadas aproximadas N = 7.516.170m e E ~707.570m. Desse ponto, sobe o rio Paquequer, pela sua margem direita, até a ponte da estrada que leva à Barragem do rio Beija-flor, aí existente, no ponto de
coordenadas aproximadas N=7.515.330m e E=706.130m. Daí, segue essa estrada até aquela Barragem, no ponto de coordenadas aproximadas
N=7.515.850m e E=705.680m. A partir daí, o limite continua por uma
linha sinuosa confrontante com a «gleba B»,· da Granja Guarani, até a
estrada, no ponto de coordenadas aproximadas N=7.516.000m e
E=706.370m. Daí, segue por essa estrada até o rio Carneiros, no ponto
de coordenadas aproximadas N = 7.516.520m e E = 706.400m. A partir daí,
sobe esse rio até alcançar a cota de l.100m e prossegue envolvendo todas as reservas florestais dos bairros denominados Ingá, Cascata dos
Amores, Taboinhas, Taumaturgo e Iucas, que se encontram nos morros
denominados Taboinhas, Corta Vento, Figueira, Cova da Onça e demais
áreas de preservação permanente, até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.518.800m e E =706.000m. Desse ponto, acompanha a cota
de 1.300m até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.518.500m e
E = 704.900m, que é nascente de um afluente da margem direita do córrego do Quebra Frasco. Daí, sobe esse córrego até a cota de 1.400m, no
ponto de coordenadas aproximadas N=7.518.350m e E=705.000m, e
continua por essa cota até o ponto de coordenadas aproximadas
N=7.518.150m e E=703.500m. Desse ponto, englobando a área de preservação permanente da margem esquerda desse córrego, sobe pela
margem externa dessa área (com relação ao rio) até a nascente que sé
encontra no ponto de coordenadas aproximadas N=7.518.550m e
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E = 702.600m, na cota de 1.700m. Dai percorre uma distância reta de,
aproximadamente, 100m até atingir o limite de Teresópolis e Petrópolis.
Daí, continua por esse limite até atingir aponto de coordenadas aproximadas N = 7.517.230m e E = 703.200m. Desse ponto, segue em linha reta
até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.516.4S0m e E= 702.300m.
Desse ponto, segue em linha reta até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.516.650m e E=701.700m. Desse ponto, continua em linha reta
até as coordenadas aproximadas N = 7.516.450m e E = 699.S00m. Desse
ponto, continua em linha reta até as coordenadas aproximadas
N=7.516.000m e E=69S.000m. Desse ponto, segue em linha reta até as
coordenadas aproximadas N=7.514.650m e E=69S.150m. Desse ponto,
segue pelo divisor de águas dos rios do Poço do Ferreira e doi Bomfim
até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.516.400m e E = 694.950m,
limite da Fazenda do Bomfim. Dai, segue por esse limite que desce a
encosta do morro do Mata Porcos, passando pelo ponto de coordenadas
aproximadas N=7.515.700m e E=695.000m, e seguindo pela linha de
crista, passa pelo ponto de coordenadas aproximadas N = 7.514.S00m e
E=694.000m, até as coordenadas aproximadas N=7.513.750m e
E=693.S00m. Desse ponto, desce a encosta do morro ai existente até
encontrar o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.513.150m e
E = 694.320m, englobando a faixa de preservação permanente da margem direita do afluente da margem direita do córrego da Ponte de Ferro e desce-a até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.511.500m e
E=692.S50m. A partir dai, segue em linha reta, por uma distância aproximada de 900m, pela encosta do morro ai existente, até atingir o ponto
de coordenadas aproximadas N=7.510.600m e E = 693.000m. Depois, segue pelo divisor de águas até o ponto de coordenadas aproximadas
N=7.510.600m e E=693.300m. Dai, continua pela cabeceira do afluente
da margem direita do rio Itamarati, englobando sua ârea de preservação permanente da margem direita, até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.510.500m e E = 693.350m. Desse ponto, desce pela margem
externa dessa faixa de preservação permanente, englobando-a, até a
confluência com a faixa de preservação permanente da margem esquerda do rio Itamarati e, depois, sobe pela margem externa dessa faixa até
a sua confluência com um afluente da margem esquerda, no ponto de
coordenadas aproximadas N=7.509.900m e E=694.000m. A partir dai,
sobe esse afluente, pela sua área de preservação permanente da margem esquerda, englobando-a, indo alcançar a sua nascente, no ponto de
coordenadas aproximadas N=7.50S.900m e E=693.950m. Desse ponto,
segue em linha reta, por uma distância de 300m, até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.50S.600m e E = 693.S50m. Daí, segue pelo divisor de águas até o limite dos Municipios de Petrópolis e Magé, no ponto de coordenadas aproximadas N =7.507.200m e E=693.450m. A partir
dai, segue pelo limite desses dois Municípios até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.509.400m e E = 697.S00m. Desse ponto, segue pelo divisor de águas dos córregos das Pedras Negras e do Sossego (ou do
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Chiqueiro) até alcançar o ponto de coordenadas aproximadas
N=7.507.350m e E=699.750m. Daí, vai pelo divisor de águas até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.507ASOm e E = 700.350m. Desse
ponto, segue por uma linha reta de, aproximadamente, 700m até a faixa
de preservação permanente da margem direita do córrego do Sossego,
englobando-a, no ponto de coordenadas aproximadas N=7.507A50m e
E=701.100m. Daí, percorre a margem externa dessa faixa de preservação permanente até encontrar a cota de 200m. A partir daí, circunda esse morro aí existente (morro da Areia Seca), por essa cota, até encontrar o rio Santo Aleixo (ou Andorinhas), no ponto de coordenadas aproximadas N=7.507.300m e E=702.160m. Desse ponto, sobe a margem externa da faixa de preservação permanente da margem esquerda desse
rio até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.50S.500m e
E = 702.050m. Daí, sobe o morro aí existente, pelo seu divisor de águas,
até o ponto de coordenadas aproximadas N = 7.50S.920m e E = 702.S50m.
A partir daí, percorre o divisor de águas até o ponto de coordenadas
aproximadas N=7.510AOOm e E=702.950m. Desse ponto, percorre uma
linha reta de aproximadamente 1.100m até o ponto de coordenadas
N = 7.511.350m e E = 703.500m. Daí, segue pelo divisor de águas até a
BR-1l6 no ponto de coordenadas aproximadas N=7.51O.600m e
E = 706.050m. Depois continua pela margem esquerda dessa estrada, no
sentido Rio/Teresópolis, até o ponto de coordenadas aproximadas
N=7.510.650m e E=705.740m. A partir dai, desce a encosta do morro aí
existente por uma linha reta aproximada de 5Om, indo alcançar a área
de preservação permanente da margem direita do rio Lava-Pés no ponto de coordenadas aproximadas N=7.510.690m e E=705.740m. Desse
ponto, desce pela margem externa dessa faixa de preservação permanente até o antigo leito da estrada de ferro Guapimirim/Teresópolis,
prosseguindo por essa até atingir a cota de 300m, próximo à Capela de
Nossa Senhora da Conceição, no ponto de coordenadas aproximadas
N=7.511.600m e E=706.150m. Desse ponto, contorna esse morro por essa cota até encontrar a margem da faixa de preservação permanente da
margem esquerda do rio Iconha. Daí, sobe pela margem externa dessa
faixa até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.512.230m e
E=707.350m. Desse ponto, continua englobando a área de preservação
permanente da margem esquerda do rio Iconha até o ponto de coordenadas aproximadas N=7.514.500m e E=707.100m. Daí, segue em linha
reta até o ponto inicial desta descrição.
Art. 3? O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem por finalidade precípua proteger a fauna, a flora e as belezas naturais nele existentes, ficando sujeito ao regime especial do Código Florestal (Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965) e Lei de Proteção à Fauna (Lei n?
5.197, de 3 de janeiro de 1967).
Art. 4? A administração do Parque Nacional, de que trata este
decreto, cabe ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF.
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Art. 5? Este decreto entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost

DECRETO N? 90.024, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Concede à Companhia Ferro e Aço de
Vitória - COFAVI autorização para proceder a aumento de seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI autorizada a promover a elevação do seu capital social em mais Cr$
13.339.029.652,60 (treze bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, vinte
e nove mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e sessenta centavos),
mediante a subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Camilo Fenna

DECRETO N? 90.025, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Concede à Companhia Siderúrgica de
Mogi das Cruzes ~ COSIM 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,
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DECRETA:
Art. l? Fica a Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes COSIM autorizada a promover a elevação do seu capital social em mais
Cr$ 32.747.975.000,00 (trinta e dois bilhões, setecentos e quarenta e sete
milhões, novecentos e setenta e cinco mil cruzeiros). mediante a
subscrição de novas ações.
Art. 2? - ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Camilo Penna
DECRETO N? 90.026, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Liberdade de Sergipe Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, IH, da Constituição, e nos termos do artigo
6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 160.339/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117,
de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de
novembro de 1983, a concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda.,
outorgada através do Decreto n? 30.992, de 17 de junho de 1952, para
explorar na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.027, DE 2 DE AGOSTO DE 1984
Outorga concessão a Rádio Cultura de
Pedreiras Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, eo artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n ? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do processo MC n? 7.198/83, (Edital n:' 27/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Cultura de Pedreiras
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Pedreiras, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 90.028, DE 8 AGOSTO DE 1984
Cria o 3? Batalhão de Suprimento, no
Ministério do Exército, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de conformidade com o
disposto 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,
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DECRETA:
Art. I? Fica criado o 3? Batalhão de Suprimento (3? B Sup}, com
sede em Canoas-RS, subordinado à 3~ Região Militar.
Art. 2? O 3? Batalhão de Suprimento será organizado por absorçáo de organizações militares de suprimento existentes em Canoas-RS e
Porto Alegre-RS, devendo o Ministro do Exército propor a extinção
destas, à medida das necessidades.
Art. 3? O Ministro do Exército baixará os atos complementares
necessários à execução deste decreto.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 90.029, DE 8 DE AGOSTO DE 1984
Concede novo prazo para o errenâemento do imóvel. que menciona, situado no
Município de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo I?
do Decreto-lei n? 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Fica concedido novo prazo de 10 (dez) anos, a contar da
publicação do presente decreto, para o arrendamento do próprio nacional, denominado Hotel das' Cataratas, situado no Parque Nacional do
Iguaçu, Municípío de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, autorizado pelo Decreto n? 83.031, de 15 de janeiro de 1979, mantidas as suas demais
condições.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 8 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo

FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 90.030, DE 8 DE AGOSTO DE 1984
Concede à Companhia Siderúrgica Nacional (Grupo Siderbrás) 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 Companhia Siderúrgica Nacional - CSN (Grupo
Siderbrás) autorizada a promover a elevação do seu capital social em
mais Cr$ 757.096.549.518,60 (setecentos e cinqüenta e sete bilhões, noventa e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
dezoito cruzeiros e sessenta centavos), mediante a subscrição de novas
ações.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Camilo Penna

DECRETO N? 90.031, DE 8 DE AGOSTO DE 1984
Altere o Decreto n? 88.207, de 30 de
março de 1983, que define prioridades a serem observadas na execução da Política de
Reflorestamento, pelo Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n" 88.207, de 30 de março de 1983,
alterado pelo Decreto n? 89.983, de 23 de julho de 1984, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 2? Admitir-se-á a execução de projetos sob a modalidade de Projetos Abertos, para os empreendimentos de frutiferas e xerófitas, a serem instaladas nas regiões de atuação da
SUDENE, e para empreendimentos de frutíferas e exóticas a serem instaladas na região de atuação da SUDAM.
Parágrafo único. Para as demais regiões do País, independentemente das espécies a serem implantadas, a modalidade de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

187

Projetos Abertos será permitida para os empreendimentos que
tiverem seus programas florestais aprovados em até 200 (duzentos) hectares.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Leônidas Maia Albuquerque

DECRETO N? 90.032, DE 8 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o aumento do Capital Social
da Centrais Elétricas de Roraima ~ GER .

. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Centrais Elétricas de Roraima - CER, autorizada
a aumentar o seu Capital Social, de Crê 5.680.577.773,00 (cinco bilhões,
seiscentos e oitenta milhões, quinhentos e setenta e sete mil e setecentos e setenta e três cruzeiros) para Crs 6.859.363.052,00 (seis bilhões, oitocentos e cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e três mil e
cinqüenta e dois cruzeiros).
Art. 2? Os recursos necessários para o aumento referido no artigo
anterior no montante de Cr$ 1.178.785.279,00 (um bilhão, cento e setenta
e oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e duzentos e setenta e
nove cruzeiros] originam-se das seguintes fontes:
- Cr$ 954.832.105,00 provêm das participações da Empresa
na distribuição que o Ministério das Minas e Energia efetua
através do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DN AEE, das quotas estaduais e municipais do Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUsEE;
- Cr$ 222.000.000,00 decorrem de Convênios assinados com
o Governo do Território Federal de Roraima, devido a transferências orçamentárias destinadas a Capitalização da Empresa;
- Cr$ 1.953.174,00 decorem de doação efetuada à Empresa,
através de Convênio ECV /267/ELETROBRÁS/CER, especificamente para aquisição de equipamentos para treinamento de
pessoal.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de agosto de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO

N~

90.033, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a execução do segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comerical
n.o 20, sobscrito no setor da indústria de
matérias corantes e pigmentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
Ibe confere o artigo 81, item In da Constituição, e
Considerando que o tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino-Americana de Integração (ALADII, firmado pelo Brasil em 12
de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, em seu artigo
10, modalidade de Acordos Comerciais, com a finalidade exclusiva de
promoção do comércio entre os países-membros;
Considerando que, de conformidade com os artigos 3~ e 17 do Acordo Comercial n? 20, subscrito no setor da indústria de matérias corantes e pigmentos, e modificado pelo Protocolo Adicional firmado em 29
de novembro de 1982, postos em vigor no Brasil, respectivamente, pelos
Decretos n~ 87.055, de 23 de março de 1982, e n? 88.349, de 31 de maio de
1983, os países signatários poderão rever o programa de liberação
abrangido pelo mencionado acordo; e
Considerando que os Plenipotenc.iá tios do Brasil, da Argentina e
do México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em
Montevidéu, a 7 de novembro de 1983, o Segundo Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n:' 20, anexo ao presente decreto,
á

DECRETA:
Art. 1 ~ A partir de 1 ~ de janeiro de 1984, o setor industrial abrangido pelo Acordo Comercial n? 20 fica ampliado nos termos estabelecidos no artigo I? do Segundo Protocolo Adicional, anexo ao presente decreto.
Art. 2~ De I? de janeiro a 31 de dezembro de 1984, as importações
dos produtos especificados no Anexo I do referido Protocolo Adicional,
originárias da Argentina e do México, e dos países classificados na
ALADI como de menor desenvolvimento econômico relativo, ou seja,
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Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e às condições estipulados no mencionado Anexo, que substitui e revoga o Anexo
I do Acordo Comercial n? 20, vigente em 31 de. dezembro de 1983, e passa a constituir parte integrante do referido instrumento.
Parágrafo único. As disposições deste decreto não se aplicam às
importações provenientes dos' países-membros da ALADI não expressamente mencionados neste artigo.
Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do exposto no
presente decreto.
Brasília, 9 de agosto de 1984; 163? da Independência, 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
R. S. ·Guerreiro
o acordo está publicado no

D.O. de 10-8-84.

DECRETO N? 90.034, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza a Telecomuniceçõee do Rio de
Janeiro S.A. - '1'ELERJ a instalar uma
torreta de duas antenas para o seu sistema
transmissor no Parque Nacional da Tiiuce,
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e considerando os relevantes motivos de ordem social apresentados pela TELERJ e reconhecidos pelo Ministro de Estado da Agricultura, constantes do Processo
IBDF-04153/82,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada, em caráter excepcional, a Telecomunicações do Rio de Janeiro S .A. - TELERJ a instalar uma torreta de duas
antenas para o seu sistema transmissor, em 9.0Ü:"m 2 (nove mctrosiquadrados) no Parque Nacional da Tijuca, Municipio do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo vigora pelo prazo de cinco (5) .anos, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 2? O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF supervisionará os trabalhos de instalação da torre ta de duas an-
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tenas, com a finalidade de evitar danos ecológicos no Parque Nacional
da T'iiuca.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Leônidas Maia Albuquerque

DECRETO N? 90.035, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utitideâe pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia Híâroelétrica do Seo Francisco - CHESF, nos
Estados de Alagoas e Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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 n? 27100.001471/84-91,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 70,00m (setenta metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 230kV, circuito duplo, a ser estabelecida entre a subestação
Paulo Afonso UI e a subestação Milagres, nos Municipios de Delmiro
Gouveia e Milagres, Estados de Alagoas e Ceará, respectivamente, cujos projeto e planta de situação n? 480-07-033 foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.001471/84-91.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Hidroelétrica 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 em favor da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, 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 Hidroelétrica 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, 9 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

DECRETO N? 90.036, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis dos Institutos Paraibanos de Educação.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 464/84, conforme consta do Processo n:'
CFE 1312/80, e 23001.000676/84-9 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis. a ser ministrado pela Faculdade de Administração de Empresas, mantida pelos Institutos Paraibanos de Educação, com sede na
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1984: 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO

N~

90.037, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a concessão de garantias
peja União e pelas entidades da Administração Pública Federal indireta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I?

A concessão de garantias de qualquer espécie pela União

e pelas entidades da Administração Pública Federal indireta às empresas estatais de que trata o artigo 2?, do Decreto n:' 84.128, de 29 de outubro de 1979, bem assim aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios Federais, aos Municípios e respectivas entidades da Administração indireta e Fundações, somente será efetivada mediante apresentação de documento comprobatório de inexistência ou de regularização de
débito com a Previdência Social.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições "em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Jarbas Passarinho

Decreto

n~

90.038, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a índenizeçõo das contribuições referentes a período em que não era
obrigatória a filiação à previdência social
urbana.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § 10 do artigo 10 da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, introduzido pela Lei n:' 7.175, de 14 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? A averbação de tempo de serviço em que o exercicio da
atividade não determinava a filiação obrigatória à previdência social
urbana só será admitida se o segurado indenizar o Instituto Nacional
de Previdência Social - INPS pelas contribuições não pagas no período respectivo.
Art. 2? A indenização corresponderá a 19,2% (dezenove e dois décimos por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários-decontribuição, anteriores à data da entrada do requerimento de averbação, multiplicada pelo número de meses a averbar.
§ I? Para o cálculo previsto neste artigo a média dos salários-decontribuição não poderá ser inferior ao salário mínimo em vigor-na d ata da entrada do requerimento.
§ 2? Sobre o valor assim apurado não incidirão juros de mora,
multa e correção monetária.
Art. 3? O valor a ser indenizado poderá ser parcelado, de acordo
com as normas próprias, inclusive no tocante ao índice de correção
anual.
Parágrafo único. Se o segurado se aposentar ou falecer, durante o
prazo do parcelamento, o saldo será descontado, parceladamente, da
renda mensal de aposentadoria ou da pensão.
Art. 4? O tempo de serviço averbado é considerado para efeito da
contagem. recíproca de que trata a Lei n:' 6.226, de I? de julho de 1975.
Art. 5? A averbação de tempo de serviço nos termos deste decreto não autoriza, para o segurado sujeito a salário-base, a revisão do enquadramento na escala respectiva.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1984; 163? da Independência e96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 90.039, DE 9 DE AGOSTO DE 1984
Altera o Decreto n,O 76.195, de 2 de setembro de 1975, que dispõe sobre a Medalha
do Pacificador e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I?

A alínea b do inciso IIdo artigo I? do Decreto n? 76.195,

de 2 de setem bro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I?

I - com Palma:
II - sem Palma:

.

.
.

b) aos militares do Exército que, por suas atitudes, dedicação e capacidade profissional, tenham se distinguido no
exercício de suas funções ou contribuído para elevar o prestígio
do Exército junto às Forças Armadas de outros países e desen· ,
vol ver as relações de amizade e comp reenaâo entre o Exército
Brasileiro e os de nações amigas».
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 9 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 90.040, DE 11 DE AGOSTO DE 1984
Cria a Ordem Nacional do Mérito da
Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada. a ordem Nacional do Mérito da Justiça, a ser
conferida a personalidades nacionais e estrangeiras que se tenham distinguido por excepcionais serviços prestados à ordem jurídica.
Art. 2? O Presidente da República será o Grão-Mestre da Ordem
e o Ministro de Estado da Justiça o seu Chanceler.
Parágrafo único.

O Grão-Mestre terá a Grã-Cruz, que conservará.

Art. 3? A Ordem compreenderá um quadro efetivo e outro especial, cada um com cinco graus.
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São os seguintes os graus e o respectivo número de vagas:
I
Grã-Cruz, 60;
II
Grande Oficial, 100;
III
Comendador, 120;
IV
Oficial, 150;
V
Cavaleiro, 400.
§ 2? O quadro efetivo destinar-se-á aos agraciados e o especial às
personalidades estrangeiras, este sem limite de vagas.
§ 3? As insígnias da Ordem terão suas características descritas
em regulamento.
§ I?

Art. 4? As nomeações e promoções serão feitas por decreto do
Presidente da República, mediante proposta do Ministro de Estado da
Justiça, após parecer favorável do Conselho da Ordem.
Parágrafo único. O número de distinções conferidas não poderá
exceder, anualmente, a 1110 (um décimo) das vagas de cada um dos
graus do quadro efetivo.

Art. 5?

Comporão o conselho da Ordem:
I
o Ministro de Estado da Justiça;
II - o Ministro de Estado das Relações Exteriores;
III - o Consultor-Geral daRepública;
IV - o Procurador-Geral da República.

Art. 6? O Conselho terá uma Secretaria Executiva exercida pelo
Secretário-Geral do Ministério da Justiça.
Art. 7? A função de membro do Conselho da Ordem não será remunerada, considerando-se serviço relevante o seu exercício.
Art. 8? Os integrantes do Conselho, bem como seu Secretário
Executivo, serão automaticamente membros natos da Ordem, nos seguintes graus:
I
Grã-Cruz, os membros do' Conselho;
II
Grande Oficial, o Secretário Executivo.
Art. 9? As despesas com a execução do presente Decreto correrão
à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Justiça.

Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 90.041, DE 13 DE AGOSTO DE 19S4
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Mu-

nicípio de Guarapuava,
Paraná.

no Estado do

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos SI, item IH, e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de
1964, decreta:
Art. 1? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Guarapuava, no Estado do Paraná, com o
seguinte perimetro: partindo do marco OPP, de coordenadas geográficas latitude 25°3S'52" S, e longitude 52°21'19" WGr, situado no extremo norte da área, na Cota 50S da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago
- Rio Cavernoso, segue pela Cota 50S, na direção Sudeste, com distância de 3.250m, até o marco OI, de coordenadas geográficas latitude
25°39'31" S e longitude 52°20'21" WGr, extremo leste da área; daí, segue ainda pela Cota 50S, na direção sudoeste, com distância de 3.51Om
até o marco 02, de coordenadas geográficas latitude 25°40'23" S e longitude 52°22'07" WGr, na divisa do imóvel de Dulci Rocha Araújo e Dari
Martins Araújo; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras do
imóvel de Dulci Rocha Araújo e Dari Martins Araújo, com o rumo de
7s016'50" SO, com distância de 46m, até o marco 03, de coordenadas
geográficas latitude 25°40'24" S e longitude 52"22'09" WGr; daí, segue
ainda pela Cota 50S, na direção sudoeste, com distância de 4.S30m, até
o marco 04, de coordenadas geográficas 25.041 '50" S e longitude
52'23'26" WGr, extremo sul da área; daí, segue ainda pela Cota 50S; na
direção N aroeste, com distância de 7.040m, até o marco 05, de coordenadas geográficas latitude 25'39'5S" S e longitude 52'24'42" WGr, extremo oeste da área; daí segue ainda pela Cota 508, na direção Noroeste, com distância de 9.520rn, até o marco OPP, ponto inicial da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta Preliminar do Serviço
Geográfico - do então Ministério da Guerra, folha SG-22-H-IV, escala
1:100.000, ano 1955).
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, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná.
Art. 3? Será de três 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) criação de até 60 (sessenta] unidades familiares.
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Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163?da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Danilo Venturini

DECRETO N? 90.042, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
"Península do Cavernoso", situado no município de Guarapuava, no Estado do Perená, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária fixada pelo Deereto n~ 90.041, de 13 de agosto de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atr.ibuições que
lhe conferem os artigos 81, item UI, e 161 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,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos do artigo 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
«Península do Cavernoso», com a área de 1.172,08ha, situado no Município de Guarapuava, no Estado do Paraná.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte
perímetro: partindo do marco OPP, de coordenadas geográficas latitude
25'38'52" S, e longitude 52'21 '19" WGr, situado no extremo norte da
área, na Cota 508 da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago - Rio Cavernoso, segue pela Cota 508, na direção Sudeste, com distáncia de
3.250m, até o marco 01, de coordenadas geográficas latitude 25'39'31" S
e longitude 52'20'21" WGr, extremo leste da área; dai, segue ainda pela
Cota 508, na direção sudoeste, com distáncia de 3.510m até o marco 02,
de coordenadas geográficas latitude 25°40'23" S e longitude 52'22'07"
WGr, na divisa <to imóvel de Dulci Rocha Araújo e Dari Martins Araújo; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras do imóvel de
Dulci Rocha Araújo e Dari Martins Araújo, com rumo de 78°16'50"
SO, e distância de 46m, até o marco 03, de coordenadas geográficas latitude 25'40'24" S e longitude 52'22'09" WGr; dai, segue ainda pela
Cota 508, na direção sudoeste, com distãncia de 4.830m, até o marco

198

ATOS DO PODER EXECUTIVO

04, de coordenadas geográficas latitude 25"41'50" S e longitude
52"23'26" WGr, extremo sul da área; daí, segue ainda pela Cota 508, na
direção Noroeste, com distância de 7,040m, até o marco 05, de coordenadas geográficas latitude 25"39'58" S e longitude 52"24'42" WGr, extremo oesta da área; daí, segue ainda pela Cota 508, na direção N ordeste, com distância de 9,520m, até o marco OPP, ponto inicial da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Carta Preliminar do Serviço
Geográfico - do então Ministério da Guerra, folha SG-22-H-IV, escala
1:100,000, ano 19581.

Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária IN CRA 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? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90,043, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
«Gleba Novo México», -eituedo no município de Colider, desmembrado do Município de Chapada dos Guimarães, no Estado de Mato Grosso. e compreendido na
área prioritária, para fins de reforma agrária fixada pelo Decreto n:' 84.523, de 3 de
março de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem ·os artigos 81, item H I e 161 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,
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D E C R E T A:
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 V, da Lei
n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Gleba
Novo México", com a área de 9.700,0002ha (nove mil, setecentos hectares e dois cent.iaresl. situado no Município de Colider, desmembrado do
Municipio de Chapada dos Guimarães, no Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte
perímetro: partindo do MPI, situado na margem direita do Rio Parado e comum com terras de Terez inh a Angelo, segue com o rumo de
90°00' NE e distância de 10.000m, confrontando com terras de 'I'erez inha Angelo e de Lucilio de Held, até o MPII, situado em comum com
terras de Lucílio de Held e de Levem Vampre Filho; dai, segue com o
rumo de 00°00' N e distância de 9.995m, confrontando com terras de Levem Vampre Filho, até o MPIII, situado em comum com terras de Levem Vampre Filho e de Gerônimo de Melo Fernandes; dai, segue com o
rumo de 89°50' NW e distância de 10.950m, confrontando com terras de
Gerônimo de Melo Fernandes, até o MPIV, situado na margem direita
do Rio Parado; daí, segue à montante do Rio Parado, por sua margem
direita, até o MP I, início da descrição deste perimetro. (Fonte de referência: Título primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Vicente Antônio Pires - lote N ovo México).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: ai os semoventes, .as
máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária IN eRA 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 no Decreto-lei n? 1.164, de
I? de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Denilo Venturini
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DECRETO N? 90.044, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Disp6e sobre a iixeçeo de área prioritária, para fins de reforma egrerie, no Município de Canarana, no Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuicôes que
lhe conferem os artigos 81, item III e 161, §§ 2? e 4?, da Constituição, e
nos termos do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
D E C R E T A:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de Canarana, no Estado de Mato Grosso,
com o seguinte perímetro: partindo do ponto 1, comum às terras de José Luiz de Barros e de Arno Schiling, segue com o rumo magnético de
66"00' SE e distância de 8.000m, confrontando com terras de Amo Schiling, até o ponto 2 comum às terras de Amo Schi!ing, de Willian Amo e
de João Bittencourt da Silveira; daí, segue com o rumo magnético de
24'00' SW e distância de 11.500m, confrontando com terras de João Bittencourt da Silveira e de Jonas Francisco Dourado, até o ponto 3, co-

mum às terras de Jonas Francisco Dourado e de Jaziel da Silveira Pires; dai, segue com o rumo magnético 66'00' NW e distância de 8.000m,
confrontando com terras de Jaziel da Silveira Pires, até o ponto 4, comum às terras de Jaziel da Silveira Pires e de José Luiz de Barros; daí,
segue com o rumo magnético de 24°00' NE e distância de 11.525m,
confrontando com terras de José Luiz de barros, até o ponto I, início
da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Títulos Definitivos
expedidos pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Gentil José Lopes
e Outro e de Hermes Si!veira da Cunha).
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, com sede em Cuiabá, no Estado
de Mato Grosso.
Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área a que se refere o art. I?, podendo ser prorrogado.
Art. 4? Os trabalhos do Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA objetivarão, preferencialmente: a) reformulação da estrutura fundiária da região; bl criação de até 120 (cento e vinte) unidades familiares; c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
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DECRETO N? 90.045, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural constituído
de parte da «Gleba Ceecelbeire», situado
no município de Canarana, no Estado de
Mato Grosso, e compreendido na área ortoritérie, para fins de reforma egrérie fixada
pelo Decreto u" 90.044, de 13 de agosto de
1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item III e 161 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,

D E C R E T A:
Art. I? Ê declarado de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, iten I e V, da Lei
n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural, com a área de
9.019,8017ha, (nove mil e dezenove hectares, oitenta ares e dezessete
centiares), constituído de parte da «Gleba Cascalheira» e situado no
Município de Canarana, no Estado de Mato Grosso.
§ I? O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro:
partindo do ponto 1, comum às terras de José Luiz de Barros e de Amo
Schiling, segue com o rumo magnético de 66"00' SE e distância de
8.000m, confrontando com terras de Amo Schil íng, até o ponto 2, comum às terras de Amo Schiling de Willian Amo e de João Bittencoúrt
da Silveira; daí segue com o rumo magnético' de 24°00' SW e distância
de 11.500m, confrontando com terras de J ão Bittencourt da Silveira e
de Jonas Francisco Dourado, até o ponto 3, comum às terras de Jonas
Francisco Dourado e de Jaziel da Silveira Pires; daí, segue com rumo
magnético de 66"00' NW e distância de 8.000m, confrontando com terras
de Jaziel da Silveira Pires, até o ponto 4, comum às terras de Jaziel da
Silveira Pires e de José Luiz de Barros; daí, segue com' rumo magnético
de 24"00' NE e distância de 1l.525m, confrontando com terras de José
Luiz de Barros, até o ponto 1, início da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 9.210,1851ha (nove mil duzentos e dez hectares,
dezoito ares e cinqüenta e um centiares). (Fonte de referência: Títulos
Definitivos, expedidos pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Gentil
José Lopes e Outro e de Hermes Silveira da Cunha).
§ 2? Da área a que se refere o parágrafo anterior, fica excluído o
«Loteamento Ribeirão Bonito», com o seguinte perímetro:, partindo do
ponto 1, situado à margem esquerda do Ribeirão Bonito, segue com os
seguintes rumos magnéticos e distâncias: 69°30' SW e 650m, até o ponto
2; 19"00' SE e 1.100m, até o ponto 3; 69"30' NE e 1.000m, até o ponto 4,
situado à margem esquerda do Ribeirão Bonito; daí, à montante do Ri-
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beirão Bonito, segue com a distância de 280m, até o ponto 5; daí, segue
com 05 seguintes rumos magnéticos e distâncias: 61 °45' NE e 720m, até
o ponto 6; 27"00' NW e 550m, até o ponto 7; 63"45' NW e 1.180m, até o
ponto 8; 52'00' SW e 150m, até o ponto 9, situado à margem direita do
Ribeirão Bonito; daí, à montante do Ribeirão Bonito, segue com a distância de 180m, até o ponto 1, situado à margem esquerda, início da
descrição deste perímetro, encerrando uma área de 190,3834ha (cento e
noventa hectares, trinta e oito ares e trinta e quatro centiares).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N-acional 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 a br íl de 1969.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 9B? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.046, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Eleva o capital do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei n? 2.156, de 13 de agosto de 1984,
DECRETA:
Art. I? O capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES fica elevado em Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta
bilhões de cruzeiros), com os recursos definidos no artigo 2? do
Decreto-lei n? 2.156, de 13 de agosto de 1984.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, o capital
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
passa a ser de Cr$ 3.298.877.580.000,00 (três trilhões, duzentos e noventa e oito bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões e quinhentos e oitenta mil cruzeiros).
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Art. 3? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publ icação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto

DECRETO N? 90.047, DE 13 DE AGOSTO DE 1984
Concede a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA (Grupo Siderbrás) autorização para proceder a aumento do seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA (Grupo Siderbrâs) autorizada a promover a elevação do seu capital social
em mais Cr$ 488.259.169.731,00 (quatrocentos e oitenta e oito bilhões,
duzentos e cinqüenta e nove milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e- um cruzeiros}, mediante a subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Camilo Penna

DECRETO N? 90.048, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre a Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
3.700.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n?·7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento e ao subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 3.700.000.000,00 (três bilhões e setecentos
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.
Brasilia, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

15-8-84.

DECRETO N?90.049, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crs ,
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 lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 520.000.000,00 (quinhentos e vinte 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 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.
Btasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto'
Os anexos estão publicados no D.O. de 15-8-84.

DECRETO N? 90.050, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar, no valor de Cr$
17.814.000,00, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
17.814.000,00 Idezessete milhões, oitocentos e quatorze 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 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, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de

15-8-84.
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DECRETO N? 90.051, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República, o crédito suplementar no valor de c-e
2.639.310.000,00, 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item IT. da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hos ..
pital das Forças Armadas e da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.639.310.000,00 (dois bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões e 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 contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 15-8-84.

DECRETO N? 90.052, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
suba nexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
26.026.954.000,00, 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 I?, itens I e Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas e do subanexo
Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, o crédito suplementar no valor de Cr$
26.026.954.000,00 (vinte e seis bilhões, vinte e seis milhões, novecentos e
cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, itens I e lI, da Lei n? 7.188, de 16
de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane G a1vêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 15-8-84.

DECRETO N? 90.053, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
1. 751.000.000,00 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.751.000.000,OO(um bilhão, setecentos e cinqüenta 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.

°

208

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 15·8·84.

DECRETO N? 90.054, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
3.141.000.000,00, para reforço de dotaç6es
consignadas no vigente Orçemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no ártigo 5?, item III, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.141.000.000,00 (três bilhões, cento e quarenta 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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 15-8-84.
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DECRETO N? 90.055, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de CrS
27.5'75.900.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR e Programa de Mobilização Energética, Recursos sob Supervisão da Secretaria'
de Planejamento/PR o crédito suplementar no valor de Cr$
27.575.900.000,00 (vinte e sete bilhões, quinhentos e setenta e cinco 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 ind icadas 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, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 15-8-84.

DECRETO N? 90.056, DE 14 DE AGOSTO DE 1984
Outorga concessão à TV São José do
Rio Preto Ltda .. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IlI, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
2.990/82, (Edital n? 09/82),
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DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à TV São José do Rio Preto
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n" 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.057, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
4.248.200.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
4.248.200.000,00 (quatro bilhões, duzentos e quarenta e oito milhões e
duzentos mil cruzeiros], para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo 1?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.058, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
17.043.050.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
17.043.050.000,00 (dezessete bilhões, quarenta e três milhões 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 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 agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane .Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16·8·84.
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DECRETO N? 90.059, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 20.000.000.000,00, para reforço
de doteçso consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor dá
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 20.000.000.000,00 (vinte 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 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 16·8·84.

DECRETO N? 90.060, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda e a
Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municipios, o crédito suplementar no valor de Cr$ 14.002.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Coordenadoria -das Empresas Incorporadas ao Patrimônio N acional, e a
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municipios/Governo do
Distrito Federal - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 14.002.000.000,00
(quatorze bilhões e dois 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 ind icada 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 agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D,Q. de 16-8-84

DECRETO N? 90.061, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento Penitenciário Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
438.780.000,00, 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 I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento Penitenciário Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
438.780.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões, setecentos e oitenta
mil cruzeiros). para reforço de dotação orçamentária indicada 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 artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.062, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 200.000.000,00, para reforço de
dotação coneigneâe 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 5?, item III, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, 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.
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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 16-8-84.
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DECRETO N? 90.063, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.458.300,000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Il I, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.458.300.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta e oito 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.
Brasilia, 5 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.064, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
55.000.000.000,00, para reforço de dotação
orçamentárias consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia. em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$
55.000.000.000,00 (cinqüenta e cinco 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 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.065, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
160.394.000,00, para reforço de dotaç6es
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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$

160.394.000,00 (cento e sessenta milhões, trezentos e noventa 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 in-

dicadas 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.066, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Subanexo Transferências a Es·
tados, Distrito Fedem} e Municipíoe, o
crédito suplementar no valor de Crs
26.000.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Munícípíos - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 26.000.000.000,00 (vinte
e seis bilhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias in.d ícadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 16-8-84.
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DECRETO N? 90.067, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações,
o crédito suplementar no valor de Cr$
237.000.000,00, para reforço de dotaçào orçamentária 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 I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério das Comunicaçôes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 237.000.000,00 (duzentos e trinta e sete milhões de cru'
zeiros] , para reforço de dotação orçamentária indicada 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 16·8-84.

DECRETO N? 90.068, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cuítura o crédito suplementar no valor de Cr$
20.478.500.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item TI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
20.478.500.000,00 (vinte bilhões, quatrocentos e setenta e 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 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 disposiçôes em contrário.
Brasilia, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.069, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secreterie Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.106.939.000,00, 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 I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.106.939.000,00 (um bilhão, cento e seis milhões, novecentos e
trinta e nove 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 serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item 11, da Lei n? 7.188,
de 16 de maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.070, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000,000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamenta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art . 2? Os reC1-lrSOS 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16-8-84.
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DECRETO N? 90.071, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 553.061.000,-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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde; em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 553.061.000,00 (quinhentos e cinqüenta e três milhões e sessenta
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 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.072, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público Federal, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 374.000.000.00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
374.000.000,00 Itrezentos e setenta e quatro 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 H 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.073, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000.000.00, para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il l, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000.000,00 (três 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 pardal 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, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 16-8-84.

DECRETO N? 90.074, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 141.321/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de 27
de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a concessão da Televisão Verdes Mares Ltda., outorgada
através do Decreto n? 51.155, de 7 de agosto de 1961, para explorar, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja 011torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.075, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cídades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC nr s 29105.000137/84, 173.715/83,
80.998/83 e 29105.000091184,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 360, de 22 de abril de 1953
Entidade: Rádio Central do Paraná Ltda.
Cidade: Ponta Grossa
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria n? 897, de 3 de outubro de 1949
Entidade: Rádio Difusora de Monte Aprazível Ltda.
Cidade: Monte Aprazível
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 674, de 30 de setembro de
1947
Entídade: Rádio Rio Negrinho Ltda.
Cidade: Rio Negrinho
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 344, de 22 de maio de 1958
Entidade: Rádío Colméia Ltda.
Cidade: Cascavel
Unidade da Federação: Paraná..
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d isposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 90.076, de 15 DE AGOSTO DE 1984
Renova a conceesõo outorgada à Palmares Comunicações Ltâe., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Maceió, Estado
de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 130.589/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33; § 3?, da Lei n:' 4.117, de 27
de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a concessão da Palmares Comunicações Ltda., outorgada
através do Decreto 593, de 8 de fevereiro de 1962, para explorar, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja ou.torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulatívamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.077, DE 15 DE AGOSTO DE 1984
Transfere da Destilaria Aquarius S.A.
para a Companhia Agricola Sonora Estâncie a concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica, para uso exclusivo, no
Município de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos dos artigos
140 e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e Decreto n''
61.581, de 20 de outubro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo MME n? 702.167/79,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida para a Companhia Agrícola Sonora Estância a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Correntes, situado no Município de Pedro Gomes, Estado
de Mato Grosso do Sul, de que é titular a Destilaria Aquarius S .A., em
virtude do Decreto n? 86.861, de 19 de janeiro de 1982, não conferindo, o
presente título, delegação de Poder Público à concessionáría.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
Parágrafo único. No caso de desistência, fica a critério do Poder
Concedente exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso
d 'água em seu primitivo .estado.
Art. 5? A· concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÁO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.078, DE 16 DE AGOSTO DE 1984
Estende o prazo tíxeâo pelo parágrafo
único do artigo 1?, do Decreto n? 88.694, de
13 de setembro de 1983, que determina a intervençào federal nos serviços públicos de
energia elétrica de que é concessionária a S. A.
de Eletrificação da Pereibe - SAELPA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 701.939/83,
DECRETA:
Art. I? Fica estendido até 31 de janeiro de 1985, o prazo a que se
refere o parágrafo único do artigo I? do Decreto n? 88.694, de 13 de setembro de 1983, prorrogado pelo Ministro de Estado das Minas e Energia, de conformidade com a autorização constante do referido parágrafo
único, até 13 de setembro de 1984.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals
DECRETO N? 90.079, DE 16 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre o Regulamento da Escola
Superior de Guerra e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
REGULAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
CAPÍTULO I
Da Escola e suas Finalidades
Art. I? A Escola Superior de Guerra (ESG), criada pela Lei n?
785, de 20 de agosto de 1949, é um instituto permanente de altos estudos
e pesquisas, subordinado diretamente ao Ministro de Estado Chefe do
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Estado-Maior das Forças Armadas e destinado a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das funções de comando e de assessoramento em Organizações, Forças' ou EstadosMaiores Combinados, bem como para o planejamento da Segurança e
do Desenvolvimento Nacionais.
Art. 2? Compete à ESG ministrar os cursos previstos neste Regulamento e os que, nos termos do artigo 4? da Lei n? 785/49, forem instituídos pelo Poder Executivo.
CAPÍTULO II
Da Organização Geral
Art. 3?

A ESG é constituida pelos seguintes órgãos:
I
Comando;
II - Departamento de Estudos (DE);
III - Departamento de Administração (DAI.
Art. 4? O Comando compreende:
I
Comandante e Diretor de Estudos;
II
Subcomandante e Subdiretor de Estudos;
III
Assistentes do Comando e Diretores de Cursos;
IV
Gabinete.
Parágrafo único. O Comandante dispõe, ainda, para assessorá-lo,

de:
um Corpo de Conselheiro;
um Corpo de Conferencistas Especiais;
uma Junta Consultiva.
CAPÍTULO III
Do Pessoal
Seção 1

Generalidades
Art. 5? O pessoal militar da ESG é o constante dos Quadros de Organização e de Distribuição de Efetivos das três Forças Singulares,
aprovados anualmente, e o seu pessoal civil é o previsto nos Quadros e
Tabelas do Pessoal Civil.
Art. 6? O Comandante da Escola poderá propor a designação de
outros militares e civis, para cargos de chefia ou de assessoramento
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além do pessoal constante dos Quadros e Tabela que forem fixados para atender as necessidades da Escola e dentro das disponibilidades dos
respectivos Ministérios.
Art. 7? No interesse dos estudos realizados na Escola, o Comandante poderá contratar serviços profissionais com entidades ou personalidades nacionais ou estrangeiras, nos termos da legislação em vigor.
Seção 2

Do Corpo de Conselheiros
Art. 8? O Corpo de Conselheiros (C Con) é constituído de personalidades de notável cultura e reconhecida competência, não pertencentes aos quadros orgânicos da ESG, convidados pelo Comandante para,
a titulo de colaboração, participarem, sob a forma de assessoramento,
nos trabalhos da mais alta relevância relacionados com a evolução organizacional, doutrinária ou didática ·da Escola.
§ I? Serão membros natos do Corpo de Conselheiros os exMinistros Chefes do EMFA e os ex-Comandantes da ESG.
§ 2? Os demais membros do Corpo de Conselheiros serão nomeados por tempo indeterminado.
Seção 3

Da Junta Consultiva
Art. 9? A Junta Consultiva é constituida de até cinco eminentes
personalidades civis e militares de reconhecida cultura ou notável projeção na vida pública brasileira, convidadas pelo Comandante para co. laborarem com a _Escola, formando um grupo de assessoria especial
permanente.
§ I? OS membros da Junta Consultiva devem ter integrado o Corpo Permanente e serão nomeados ou designados por um período de dois
anos, podendo ser reconduzidos por períodos sucessivos com a mesma
duração.
§ 2? A critério do Comandante da ESG, os membros da Junta
Consultiva poderão participar de atividades relacionadas com o ensino.
Seção 4

Do Corpo Permanente
Art. 10. O Corpo Permanente (CPI é constituido pelos oficiais e
civis nomeados ou designados para os cargos no Comando" no Departamento de Estudos, de Chefe do Departamento de Administração e de
Chefe de Gabinete.
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Art. 11. O Comandante e Diretor de Estudos é um Oficial-General
da ativa, de uma das Forças Armadas, em princípio do mais alto posto.
Art. 12. O Subcomandante e Subdiretor de Estudos é um OficialGeneral da ativa, de uma das Forças Armadas, em princípio do posto
de Vice-Almirante. General-de-Divisão ou Maj or-Brigadeiro.
Art. 13. O Comandante tem como Assistentes do Comando: um
Oficial-General da ativa, de cada Força Singular (Contra-Almirante,
General-de-Brigada, Brigadeiro-do-Ar), um Ministro de 2~ Classe do
Quadro do Ministério das Relações Exteriores e, quando necessário, representantes de categoria equivalente de outros Ministérios.
Parágrafo único. Dentre os Assistentes serão designados os Diretores de Curso.
Art. 14. Os oficiais e civis nomeados ou designados para o Corpo.
Permanente devem ser diplomados pela Escola Superior de Guerra.
§ I? O Comandante da ESG, a titulo excepcional, poderá indicar
para intregxarem o CP. oficiais e civis ainda não diplomados pela Escola, desde que satisfaçam às condições de matrícula estabelecidas para
um dos seus cursos.
§ 2? Os oficiais e civis na situação de que trata o parágrafo anterior serão matriculados em um dos cursos da Escola, em época própria,
com a turma que se seguir à sua nomeação ou designação, de acordo
com prescrições estabelecidas pelo Comandante.
Art. 15. O pessoal que integra o Corpo Permanente deve, em
princípio, ser nomeado ou designado para o período de dois anos,
admitindo-se reconduções pelo prazo de dois anos de acordo com o interesse da Administração.

Seção 5
Do Corpo de Conferencistas Especiais
Art. 16. O Corpo de Conferencistas Especiais (CCEI é constituído
de personalidades de reconhecida competência e notável saber, não pertencentes aos Quadros da ESG, designados pelo Comandante para participarem dos trabalhos da Escola, a título de colaboração, em proveito
dos cursos que. nela são ministrados.
§ I? Constitui requisito básico à nomeação para o Corpo de Conferencistas E speciais, ter participado com proficiência e destaque de
trabalhos escolares da ESG, em passado recente, na condição de membro do CP ou de conferencista avulso.
§ 2? Os membros do Corpo de Conferencistas Especiais são nomeados por dois anos, podendo ser reconduzidos por períodos sucessivos com a mesma duração, de acordo com o interesse da Administração.
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Seção 6
Do Corpo Administrativo
Art. 17. O Corpo Administrativo' (CAI se destina ao desempenho
das funções de caráter administrativo e das necessárias ao apoio às atividades de estudo e pesquisa.
Parágrafo único. O CA é constituído pelo pessoal civil e militar,
integrante dos Quadros e Tabela da ESG, não pertencentes ao Cornando, Corpo Permanente e Junta Consultiva.
Art. 18. O Quadro de Lotação de Pessoal Civil (QLPC) da ESG
é previsto em legislação específica, compreendendo servidores do Quadro Permanente (regidos pela Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 19521 e
da Tabela Permanente (regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho).
§ I? Pode, ainda, a ESG contar com servidores de outros órgãos
da Administração Federal, requisitados, após prévio entendimento com
os órgãos a que pertencem, na forma da legislação vigente.
§ 2? Enquanto exercerem funções na ESG, os funcionários públicos CIVIS são considerados, para todos os efeitos legais, em efetivo
exercício nos respectivos cargos.

Seção 7
Do Corpo de Estagiários
Art. 19. O Corpo de Estagiários (CEI é constituído pelos militares
e civis matriculados nos cursos da ESG.

Seção 8
Do Provimento dos Cargos
Art. 20.
disposições:

No provimento dos cargos serão observadas as seguintes

I - O Comandante da ESG, o Subcomandante e os Assistentes do Comando serão nomeados pelo Presidente da República, mediante proposta do Ministro Chefe do EMFA;
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II - Os membros da Junta Consultiva, do Corpo de Conselheiros e do Corpo de Conferencistas Especiais. serão nomeados ou designados pelo Ministro Chefe do EMFA, mediante
proposta do Comandante da ESG;
IH - Os demais oficiais e civis serão nomeados ou designados para servir na ESG de acordo com a legislação em vigor,
por proposta do Comandante da ESG ao Ministro Chefe do
EMFA;
IV - A designação interna dos oficiais e civis referidos no
item anterior para os diversos cargos é feita pelo Comandante
da ESG.
Parágrafo único. O provimento dos cargos de Comandante e de,
Subcomandante da ESG obedecerá, em principio, ao critério de rodizio
entre as Forças Armadas, não devendo -ambos pertencer à mesma Força.
CAPiTULO IV
Das Atribuições Orgânicas

Art. 21. O Comando é responsável pelas atividades ligadas ao estudo e pesquisa, pela administração e disciplina.
Art. 22. Ao Departamento de Estudos compete o trato das atividades de estudo e pesquisa, visando à atividade fim.
Art. 23. Ao Departamento de Administração compete prover o
apoio administrativo necessário ao funcionamento da ESG, visando à
atividade meio.
Art. 24. À Junta Consultiva compete, quando solicitada pelo Comandante, emitir parecer sobre as atividades de estudo e pesquisa.
Art. 25. Ao Gabinete compete o trato da correspondência especial
do Comandante e dos assuntos ligados à administração do pessoal, à
disciplina, informação e segurança, ao cerimonial militar, à comunicação social e ao processamento da correspondência externa da ESG.
CAPiTULO V
Dos Cursos em Geral
Seção 1
Dos Cursos
Art. 26.

Funcionam na ESG:
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O Curso Superior de Guerra (CSG);
II - O Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas (CEMCFAI;
III - O Curso de Atualização da Escola Superior de Guerra (CAESG).
§ 1 ~ O CSG destina-se a:
a) Habilitar civis e militares para o exercicio de funções de
direção e assessoria, especialmente dos órgãos responsáveis pela formulação e planejamento das Políticas de Segurança e de
Desenvolvimento Nacionais e dos Planejamentos Estratégicos
decorrentes;
b) Cooperar no aprimoramento de uma metodologia para o
planejamento da Segurança e do Desenvolvimento Nacionais.
§ 2~ O CEMCFA destina-se a:
a) Habilitar Oficiais das Forças Armadas para o 'exercício
das funções de comando, de chefia e -de assessoramento em
Estados-Maiores, Organizações ou Forças, de natureza combinada;
b) Aprimorar o desenvolvimento e promover a divulgação
da Doutrina Militar Brasileira, em particular quanto ao exerci:
cio das atividades de comando e estado-maior combinado, bem
como contribuir para a Formulação da Política e Estratégia Militares Brasileiras.
§ 3~ O CAESG; realízado por correspondência, destina-se a manter atualízados os conhecimentos dos diplomados da ESG sobre uma
Doutrina de Ação Política e sobre a Metodologia para a Formulação e
Planejamento da Política Nacional.
Art. 27. O Ministro Chefe do EMFA expedirá, anualmente, diretrizes para os cursos que funcionarão na ESG e para o .programa de estudos e pesquisas que julgar conveniente.
Art. 28. Os cursos serão ministrados segundo currículos elaborados pela ESG, de acordo com as diretrizes previstas no artigo anterior.
I -

Seção 2
Das Matrículas

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 29. O Ministro Chefe do EMFA, mediante proposta do Comandante da ESG, baseada nas necessidades e possibilidades da Esco-
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la,fixará anualmente o número de vagas para matrícula nos diferentes
cursos, estabelecerá sua distribuição pelos ministérios civis e militares,
outros órgãos governamentais e entidades públicas ou privadas, e promoverá a seleção dos candidatos.
Art. 30.
Os atos de matrícula nos cursos são efetuados pelo Comandante da FSC, após a publicação do decreto de aprovação do Presidente da República dos candidatos selecionados pelo EMFA.

Subseção 2
Matrícula no CSG
Art. 31.

Serão matriculados no CSG:
I - Militares que satisfaçam às seguintes condições:
a) ter posto de Contra-Almirante, Capitão-de-Mar-e-Guerra,
ou, excepcionalmente, Capitão-de-Fragata (ou os correspondentes do Exército ou da Aeronáutica);
b) possuir o Curso de Comando e Estado-Maior da Escola
de Guerra Naval, ou o da qualificação para funções Técnicas
(C-Q FT) ou nos seus mais altos graus, para os respectivos quadros ou corpos, o Curso de Altos Estudos Militares da Escola
de Comando e Estado-Maior do Exército ou o Curso de mais alto grau da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
os oficiais dos quadros e corpos para os quais não é previsto o
Curso de Estado-Maior poderão ser matriculados desde que tenham terminado os cursos de mais alto grau estabelecidos pela
legislação vigente para o seu corpo ou quadro, equivalentes ao
de Estado-Maior e Comando;
c) haver sido indicado pelo respectivo Ministro ou pelo Ministro Chefe do EMFA.
II - Civis pertencentes à Administração Pública que satisfaçam às seguintes condições:
a] ter experiência e .aptidão, comprovadas mediante «curr-iculum vitae», no exercício de atividades relacionadas direta ou
indiretamente com a Segurança Nacional, e avaliadas segundo
padrões de seleção estabelecidos pelo Ministro Chefe do EMFA;
bl exercer ou ter exercido função de relevo na Administração Pública;
cl ser diplomado em curso de nível universitário ou equivalente;
dI haver sido indicado como representante de entidade a
cujos quadros administrativos ou técnicos efetivamente pertença;
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e) ter mais de 35 e menos de 55 anos de idade na data da
matrícula.
III - Civis não pertencentes à Administração Pública que
satisfaçam às seguintes condições:
a) possuir credenciais como elemento distinguido da socíedade e na classe ou profissão, comprovadas mediante «curriculum vitae», e avaliadas segundo padrões de seleção estabelecidos pelo Ministro Chefe do EMFA;
b) pertencer a quadro de organização que direta ou indiretamente se encontre vinculado à Segurança Nacional;
c] ser diplomado em curso de nível universitário ou equivalente;
d) haver sido indicado como representante por entidade cultural, -profissional ou técnico-científica, ou empresa ou serviço
de interesse para a Segurança Nacional, a cujos quadros efetivamente pertença;
e) ser brasileiro e ter mais de 35 e menos de 55 anos de idade na data da matrícula.
Parágrafo único. Qualquer promoção, durante a realização do curso em que foi .matriculado.tna forma deste artigo, não implicará na reversão do militar ao respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, por incompatibilidade hierárquica podendo, se promovido, permanecer na situação de estagiário, até a conclusão do referido curso.

Subseção 3
Matrícula no CEMCFA
Art. 32. Serão matriculados no CEMCFA oficiais das três Forças
Armadas, que satisfaçam às seguintes condições:
I - ter comprovada experiência e aptidão profissional;
II - ter posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, Capitão-deFragata ou Capitão-de-Corveta (ou correspondentes do Exército
ou da Aeronáutica);
III - possuir o Curso de Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval, o Curso de Altos Estudos Militares da
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército ou o Curso de
Estado-Maior da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
IV - haver sido indicado pelo respectivo Ministro ou pelo
Ministro Chefe do EMFA, respeitadas as condições de seleção
de cada Força.
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Subseção 4
Matrícula no CAESG
Art. 33. Serão matriculados no CAESG civis e militares diplomados em qualquer dos cursos da ESO, mesmo os extintos, que aceitarem
o convite de matrícula.
Parágrafo único. A ESG convidará, anualmente, para matrícula,
os diplomados que tenham concluído o curso há 5, 10, 15 e 20 anos.
Subseção 5
Do Cancelamento das Matrículas
Art. 34.

A matrícula de qualquer estagiário poderá ser cancelada:'
I - mediante solicitação do Ministério ou entidade que
representa;
II
por motivo de saúde, comprovado em inspeção de
saúde;
III
por motivo de tratamento de saúde de pessoa de sua
família, comprovado em inspeção de saúde;
IV - a pedido, mediante requerimento dirigido ao Comandante da ESG.

Art. 35.

Será também cancelada a matrícula do estagiário que:

I - demonstrar incapacidade ou desinteresse pelo curso;
11 - tiver conduta incompatível com o nível moral e intelectual da ESG;
III - cometer transgressão disciplinar cuja gravidade justifique essa medida.
§ I? A incapacidade ou o desinteresse pelo curso serão apreciados
através de um ou mais dos seguintes aspectos:
a) faltar a mais de 1/4 das atividades programadas para um
mesmo período em que se decompõe o ano letivo, não podendo
ultrapassar o total de 40 módulos;
b) não realizar satisfatoriamente, nos prazos previstos, os
trabalhos individuais que lhe forem atribuídos;.
c) deixar, sistematicamente, de atender aos honorários fixados para as atividades do curso;
dI deixar de cooperar, de maneira satisfatória, nos trabalhos de equipe;
e) faltar a todas as viagens programadas.
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§ 2? Ao Chefe do DE, ouvidos os Diretores de Curso, compete indicar o nome dos estagiários que, a seu juízo, 'devam ter matrícula cancelada, apresentando as razões por que o fazem.
§ 3? A incompatibilidade de conduta ou o interesse da disciplina
serão ajuizados pelo Comandante da ESG, tendo em conta os atos e fatos observados em relação ao estagiário em causa.
§ 4? Da decisão do Comandante da ESG cabe recurso ao Ministro
Chefe do EMFA, sem efeito suspensivo.

Seção 3
Da Rematrícula
Art. 36. O estagiário desligado da ESG por cancelamento de
matrícula no interesse do serviço, ou por motivo de saúde própria, ou
de pessoa de sua família, poderá ser rematriculado em ano sebseqüente, se ainda satisfizer às condições de matrícula.
Art. 37. O estagiário que tiver sua matricula cancelada a pedido,
ou pelas disposições estabelecidas no artigo 35, não poderá voltar a ser
matriculado em qualquer dos cursos da ESG.

Seção 4
Da Diplomação
Art. 38. Ao estagiário que realizar satisfatoriamente o estágio
previsto para qualquer dos cursos, serão conferidos o correspondente
diploma, assinado pelo Comandante da ESG, e o distintivo do curso.
Art. 39. O Comandante da ESG, mediante aprovação do Ministro
Chefe do EMFA, pode conceder diploma honoris causa, de qualquer
dos cursos, a personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras,
que se tenham tornado merecedoras dessa distinção pelos serviços relevantes prestados à Escola.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Gerais
Art. 40. O Regimento Interno, completando as prescnçoes deste
Regulamento e estabelecendo os pormenores necessários à sua execução, será elaborado pelo ESG e aprovado pelo Ministro Chefe do
EMFA.
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Art. 41. Para execução das tarefas que lhe são próprias, a ESG
poderá entender-se diretamente com quaisquer 'órgãos públicos ou entidades privadas.
Art. 42. Os serviços prestados pelos membros da Junta Consultiva, do CP, do C Con e do CCE são considerados de natureza relevante.
Art. 43. Os oficiais do CP diplomados por qualquer dos cursos da
ESG exercem efetiva e cumulativamente funções de ensino e de estadomaior ou de técnico.
Parágrafo único. Idêntica situação ocorre com os oficiais ainda
não diplomados pela ESG e que forem incluídos no CP, de acordo com
o parágrafo primeiro do artigo 14, deste Regulamento.
Art. 44. Os estagiários militares serão considerados exercendo
efetivamente a função de estado-maior, de técnico ou de professor efetivo ou permanente.

Art. 45. Os civis pertencentes à Administração Pública e postos à
disposição da ESG serão remunerados pelos órgãos a que efetivamente
pertençam.

Art. 46. A ESG deverá apoiar, tanto quanto possível, a Associação dos Diplomados da ESG (ADESGI, proporcionando-lhe:
I - oportunidade de participar dos trabalhos e viagens
dos cursos;
II - orientação e auxílio em suas atividades de divulgação
dos assuntos doutrinários e conjunturais.
Art. 47. Por proposta do Comandante da Escola, de acordo com o
interesse da administração, e com aprovação do Ministro Ghefe do
EMFA, poderão ser desdobradas em Divisões do Departamento de Es··
tudos, as atividades dê ensino e de pesquisa que, pela especificidade
dos assuntos por elas tratados, devam ser conduzidas hornogeneamente, com a finalidade de realizar e promover estudos de caráter especial.
Parágrafo único. O desdobramento de tais atividades não deverá
implicar' em aumento de efetivo de pessoal, e as demais administrativas dele decorrentes correrão à conta dos recursos orçamentários
da Escola.
Art. 48. A precedência hierárquica entre civis e entre civis e militares, servindo ou estagiando na ESG, será estabelecida de acordo com
os objetivos específicos de suas atividades.

Art. 49. Para efeito de recompensa e disciplina, aplica-se ao pessoal militar o Regulamento específico da Força Singular respectiva, e
ao pessoal civil, as prescrições do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União ou da legislação trabalhistra (CLT), conforme o caso.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 50. Dentro de 60 dias, contados da data da publicação do
presente Regulamento no Diário Oficial da União, o Comandante da
ESG submeterá à apreciação do Ministro Chefe do EMFA o projeto do
Regimento Interno da ESG.
Art. 51. O Comandante da ESG fica autorizado a baixar os atos
necessários à execução' deste decreto, até que seja aprovado o Ragimento a que se refere o artigo anterior.
Art. 52. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados o Decreto n? 72.699, de 27 de agosto de 1973, e demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos

DECRETO N? 90.080, DE 16 DE AGOSTO DE 1984
Revoga o Decreto n? 35.148, de 5 de
março de 1954, Que transfere a Agência da
Cspitenie dos Portos do Estado do Maranhiio, em Tutóíe, â iorteâíceo da Capitania
dos Portos do Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo segundo do artigo 9? do Regulamento para as Capitanias dos Portos, aprovado pelo Decreto n? 81.105, de 21 de dezembro
de 1977,
DECRETA:
Art. I? É revogado o Decreto n? 35.148, de 5 de março de 1954.
Art. 2? Este decreto vigorará a partir de 3 de agosto de 1984.
Brasília, 16 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
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DECRETO N? 90.081, DE 17 DE AGOSTO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de
reâiodítueüo sonora em onda média. na ejdade de Curitiba, Estado do Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 71.825/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117,
de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1?
de maio de 1984, a concessão da Rádio Universo Ltda., outorgada
através do Decreto n? 31.597, de 15 de outubro de 1952, para explorar,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.082, DE 17 DE AGOSTO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Universo Ltde., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e nos termos do artigo 6~, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 70.988/83,
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DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de 27
de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a concessão da Rádio Universo Ltda., outorgada através
do Decreto n? 37.046, de 17 de março de 1955, para explorar, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda curta.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.083, DE 17 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento da habilitação em Jornalismo, da Fundação Educecional de Bauru-SP.

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 de São Paulo n? 862/84, conforme consta
do Processo n:' 2.687/83, CEE, e 23000012949/84-4 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Jornalismo, do curso de Comunicação Social da Faculdade de Artes e Comunicações de Bauru, mantida pela Fundação Educacional de Bauru, com
sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO

N~

90.084, DE 20 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 29105.000143/84,
29105.000138/84,
29107.000097/84,
29100.000247/84,
29100.0001 08/84,
142.443/83, 100.813/83 e 173.788/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de 1~ de
maio de 1984, as conc-essões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média
Ato de Outorga: Portaria MVOP n~ 475, de 19 de outubro de
1959
Entidade: Rádio Globo de Curitiba Ltda.
C idade: Curitiba
Unidade da Federação: Paraná
- Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 607, 'de 23 de dezembro de
1960, revigorada pela Portaria n? 531, de I? de setembro de
1969
Entidade: Rother & Braz Palma Ltda. - Rádio Difusora de
Maringá
Cidade: Maringá
Unidade da Federação: Paraná
- Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 187-B, de 13 de abril de
1962
Entidade: Fundação Ide e Ensinai - Rádio São Gonçalo
Cidade: São Gonçalo dos Campos
Unidade da Federação: Bahia
- Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 349-B, de 28 de novembro
de 1961
Entidade: Rádio Cultura de Taubaté Ltda.
Cidade: Taubaté
Unidade da Federação: São Paulo
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 635, de 8 de julho de 1946
Entidade: Pinhal Rádio Clube Ltda.
Cidade: Espirito Santo do Pinhal
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 97, de 5 de fevereiro de
1958.
Entidade: Rádio Difusora Carioca Ltda.
Cidade: Rio de Janeiro
Unidade da Federação: Rio de Janeiro
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 540, de 16 de novembro
de 1960, revigorada através da Portaria MC n? 387, de 29 de
maio de 1961
Entidade: Rádio Alvorada de Rialma Ltda.
Cidade: Rialma
Unidade da Federação: Goiás.
- Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 585, de 20 de novembro
de 1940
Entidade: Rádio Difusora de Assis S.A.
Cidade: Assis
Unidade da Federação: São Paulo
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 90.085, DE 20 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito especial
no valor de Cr$ 11.500.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confereo artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I? da Lei n? 7.213, de 15 de agosto de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito especial no valor de Cr$ 11.500.000.000,00 Ionze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária índicada no Anexo II deste decreto, e no montante especificado, conforme
preceitua o artigo 2? da Lei n? 7.213, de 15 de agosto de 1984, e em consonância com o disposto no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de
dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Ií, da Lei n? 7.188,
de 16 de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
à

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O:de 21-8-84.

DECRETO N? 90.086, DE 20 DE AGOSTO DE 1984
Instituí o "Ano Bach».

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o ano de 1985 como o "ANO BACH".
Art. 2? O Ministério da Educação e Cultura deverá providenciar
e coordenar as atividades comemorativas sobre o III Centenário do
nascimento de Johann Sebastian Bach.
Parágrafo único. O Ministro da Educação e Cultura constituirá
Comissão destinada a executar as tarefas de que trata este artigo.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 90.087, DE 20 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a composição do Conselho Federal de Educação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os itens lU e V da Constituição e em conformidade com o disposto no artigo 8? da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
DECRETA:
Art. I? Fica extinta a participação, sem mandato prefixado, do
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura,
na composição do Conselho Federal de Educação.
Parágrafo, único. A vaga resultante voltará a ser provida medían- ,
te nomeação do Presidente da República, nos termos do artigo 8? da
Lei n:' 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
Art. 2? Os Secretários de Educação Superior e de Ensino de I? e
2? graus do Ministério da Educação e Cultura poderão ser convocados
para participar das reuniões do Conselho Federal de Educação, com direito a voz, porém sem direito a voto.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.088, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
to

Dá nova redação ao artigo 2~ do Decre88.374, de 7 de junho de 1983.

n~

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item If I, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n" 88.374, de 7 de junho de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? Os alunos que houverem sido regularmente beneficiados, até o ano de 1984, com o Sistema de Manutenção de
Ensino - Programa de Bolsas, mencioriado no artito 9?, alínea
b, do Decreto n? 87.043, de 22 de março de 1982, terão garantida
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sua condição de bolsistas até 31 de dezembro de 1985, ficando a
cargo dos órgãos competentes do Ministério da Educação e Cultura verificar os casos em que haja ou não ocorrido essa regularidade.
§ I? As empresas optantes por esse Sistema, em 1984, e
responsáveis pela indicação dos citados alunos continuarão recolhendo, ao Fundo Nacional de Desensolvimento da Educação,
o Salário-Educação devido em razão desse encargo, até a data
prevista no caput deste artigo (31 de dezembro de 1985).
§ 2? Os recursos recolhidos na forma do parágrafo anterior serão transferidos pelo Ministério da Educação e Cultura, mediante convênio, às Secretarias de Educação das Unidades da Federação, e destinar-se-ão exclusivamente a assegurar a
continuidade dos estudos dos citados alunos, nos termos do artigo 3? deste decreto ..)
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.089, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar no valor de
CrS 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 III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, 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 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, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 22-8-84.

DECRETO N? 90.090, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Aeronáutica, o
crédito suplementar no valor de Cr$
34.000.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 34.000.000.000,00 (trinta e quatro bilhões 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, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 22·8·84.

248

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 90.091, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
32.747.139.000,00, 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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secre-.
taria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Crs
32.747.139.000,00 (trinta e dois bilhões, setecentos e quarenta e sete milhões, cento 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 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, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 22-8-84.

DECRETO N? 90.092, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria Geral ~ Entidades Supervisionadas, Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e Divieeo de Segurança e Informações. o crédito suplementar no valor
de Cr$ 618.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e Divisão de Segurança e Informações, o crédito suplementar no valor de Crs 618.000.000,00 (seiscentos e dezoito 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 da 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 disposiçôes em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 22·8·84.

DECRETO N? 90.093, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Abre aos Ministérios da Aeronáutica e
da Marinha, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 51.079.136.000,00, 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica e da Marinha
o crédito suplementar no valor de Cr$ 51.079.136.000,00 (cinqüenta e um
bilhões. setenta e nove milhões, cento 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 serão os provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188,
de 16 de maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAo FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.a. de 22-8-84.

DECRETO N? 90.094, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
1.178.732.000,00, 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 I?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.178.732.000,00 (um bilhão, cento e setenta e oito milhões e setecentos e
trinta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96?· da
República.

roxo

FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.Q. de 22-8-84.
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DECRETO N? 90.095, DE 21 DE AGOSTO DE 1984
Fixa os preços-base e os critérios de
cálculo dos preços mínimos básicos para financiamento e aquisição de produtos
agrícolas da safra de verão 1984/85.

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,
DECRETA:
Art. I? São fixados os preços-base para produtos agrícolas da safra de verão 1984/85, conforme tabela anexa.
Art. 2? Os preços mínimos básicos definitivos serão obtidos mediante aplicação do índice de variação das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, sobre os preços-base, nos períodos mencionados na tabela anexa.
Art. 3? Os preços mínimos de que trata este decreto serão integralmente pagos aos produtores, ou às suas cooperativas, 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 (IAPASI, atendidas as especificações da classificação vigente.
Parágrafo único. N a hipótese de aquisição ou financiamento antes
do último mês de correção previsto na tabela 'anexa a este decreto, valerá como preço mínimo, para efeito do disposto neste artigo, o preçobase corrigido até o mês em que ocorrer a operação.
Art. 4? Os preços mínimos para as sementes não indicadas na tabela anexa a este decreto serão fixados pela Companhia de Financiamento da Produção, à época do início das safras, e serão compostos do
preço mínimo do produto-grão, considerados a melhor classe e o melhor
tipo, acrescidos dos adicionais do custo de produção de sementes e de
seleção e limpeza.
Art. 5? As' instruções necessárias à execução deste decreto serão
baixadas pela Companhia de Financiamento da Produção.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
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TABELA ANEXkAO DECRETO N? 90.095, DE 21 AGOSTO DE 1984
PREÇOS-BASE PARA OS PRODUTOS DA SAFRA
DE VERÃO 84/85

Produtos

Unidades

Preço-Base
(Cr$/Unidade)

Período
de Correção
(Variação
das ORTNl

Algodão em caroço
Arroz em casca'!' - sequeiro
- irrigado
Feijão
Milho
Soja
Mandioca
Amendoim em casca (2)
Mamona em bagas
Sorgo
Castanha de caju
Cera de carnaúba
Girassol
Juta e malva
Rami
Seda (casulo)
Stsal
Trigo mourisco
Semente de juta
Batata-semente
Semente de soja
Semente de algodão

15 kg
50 kg
50 kg
60 kg
60 kg
60 kg
1t
25 kg
60 kg
60 kg
1 kg
1 kg
40 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
30 kg
1 kg
1 kg

12.000
18.000
21.400
54.200
13.000
20.000
51.800
15.000
20.600
11.000
700
1.100
12.000
670
800
3.500
380
244
1.157
15.000
467
240

AGO/84·ABR/85
AGO/84·ABR/85
AGO/84·ABR/85
AGO/84·DEZ/84
AGO/84·ABR/85
AGO/84·ABR/85
AGO/84·ABR/85
AGO/84·DEZ/84
AGO/84·ABR/85
AGO/84·ABR/85
(3)
(4)
AGO/84·DEZ/84
AGO/84·ABR/85
(5)
(5)
(4)
AGO/84·DEZ/84
AGO/84·ABR/85
AGO/84·NOV /84
AGO/84·ABR/85
AGO/84·ABR/85

{I] Preços mínimos definitivos, com início de operações em 1/9/84, para a produção de Roraima e a
produção oriunda dos projetos irrigados do Nordeste e Centro-Oeste.
(2) Amendoim tipo industrial, com deságio de 30% em relação ao produto tipo exportação (HPS).
(3) Preço mínimo deflnit.ivo, com inicio de operações em 1/9/84.
(4) Preço mínimo definitivo, com inicio de operações em 118/84 e correção trimestral de até 100% da
variação das ORTN.
(5) Preço mínimo definitivo, com início de operações em 119/84 e correção trimestral de até 100% da
variação das ORTN.

DECRETO N? 90.096, DE 23 DE AGOSTO DE 1984
Dieooe sobre ti restituição de saldos
das contas ti que se refere o artigo 22 do Decreto n? 89.265, de 29 de dezembro de 1983,
que estabeleceu as normas de execução 01"
çementéríe e definiu a programação financeira para o exercício de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Tl I, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Presidente da Comissão de Programação Financeira autorizado a adotar medidas com vistas à restituição, em casos excepcionais e para fins específicos, dos saldos das contas a que se refere
o artigo 22 do Decreto n? 89.265, de 29 de dezembro de 1983.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
DECRETO N? 90.097, DE 23 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
1.137.000.000,00, para reforço de dotação oro
çamentária 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Departamento N acionai da Produção Mineral, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.137.000.000,00 [um bilhão, cento e trinta e sete 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, são os provenientes do excesso de arrecadação de Recursos
Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pelo Departamento Nacionai da Produção Mineral - DNPM do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 24·8-84.
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DECRETO N? 90.098, DE 23 DE AGOSTO DE 1984
Aprova alteração introduzida no Estatuto da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 3? do Decreto-lei n? 764, de 15 de agosto de 1969, e o que
consta do Processo MME n? 27000.003359/84-21,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovada a alteração introduzida no art. 15 do Estatuto da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, conforme deliberação de suas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 27 de abril de 1984, o qual passará a ter a seguinte
redação:
«Art. 15. O Capital Social é de Cr$ 16.051.730.541,00 Idezesseis bilhões, cinqüenta e um milhões, setecentos e trinta mil
e quinhentos e quarenta e um cruzeiros I dividido em 327.554.799
(trezentos e vinte e sete milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, setecentas e noventa e nove) ações ordinárias e
39.540.534 (trinta e nove milhões, quinhentas e quarenta mil,
quinhentas e trinta e quatro) ações preferenciais, todas sem valor nominal.
Parágrafo único. A Companhia está autorizada a aumentar o Capital Social, mediante deliberação da Assembléia Geral,
até o limite de Cr$ 20.526.296,00 (vinte bilhões, quinhentos e
vinte e seis milhões, duzentos e noventa e seis mil cruzeiros),
em ações ordinárias ou preferenciais, obedecidos os limites legais».

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.099, DE 23 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista . o que consta dos Processos MC nf s 29107.000036/84,
29102.000105/84, 29106.000077/84, 80.874/83, 29100.000242/84 e 51.055/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outrogadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria n? 604, de 21 de junho de 1946
Entidade: Rádio Juazeiro Ltda.
Cidade: Juazeiro
Unidade da Federação: Bahia.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 613, de 5 de agosto de
1957
Entidade: Emissoras Pioneira da União Ltda.
Cidade: Ibirubá
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 246, de 7 de março de
1955
Entidade: Rádio Difusora de Imbituba S.A.
Cidade: Imbituba
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 887, de 28 de novembro
de 1957
Entidade: Rádio Jornal A Verdade S.A.
Cidade: São José
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 181-B, de 11 de abril de
1962
Entidade: Rádio Clube de Mirandópolis Ltda.
Cidade: Mirandópolis
Unidade da Federação: São Paulo.
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- Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 438, de 2 de maio de 1955
Entidade: Rádio Sociedade A Voz de Manhumirim Ltda.
Cidade: Manhumirim"
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-a pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.100, DE 23 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas as
entidades que menciona para explorarem
serviços de radiodifusãO sonora em onda
média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item LlI, da Constituição, e nos termos do artigo
6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 janeiro de 1983, e tendo em vista
o que consta dos Processos MC n?s 172.697/83, 90.507/83, 140.682/83 e
90.517/83,

D E C R E T A:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? .3.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 Idez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 1.558, de 9 de abril de 1937
Entidade: Rádio Clube de Santos S.A.
Cidade: Santos
Unidade da Federação: São Paulo.
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Ato de Outorga: Decreto n? 37.904, de 16 de setembro de 1955
Entidade: Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda.
Cidade: Fortaleza
Unidade da Federação: Ceará.
Ato de Outorga: Decreto n? 47.780, de 9 de fevereiro de 1960
Entidade: Emissora Continental de Campos Ltda.
Cidade: Campos
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Decreto n? 507, de 16 de janeiro de 1962
Entidade: Rádio Pioneira de Teresina Ltda.
Cidade: Teresina
Unidade da Federação: Piauí
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,'
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas. aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia; 23 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.101, DE 27 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III,da Constituição, e nos termos do artigo
6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta dos Processos MC n?s 29100.000163/84,
e
29100.000087/84,
142.197/83,
29109.000042/84,
29104.000026/84
174.092/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 Idez) anos, a partir de I? de
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maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com 08 seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 771, de 26 de agosto de
1946
Entidade: Rádio Andradina Ltda.
Cidade: Andradina
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n" 637, de I? de janeiro de
1952
Entidade: Rádio Cultura de Campinas Ltda .
. Cidade: Campinas
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.112, de 28 de dezembro
de 1948
Entidade: Rádio Jornal Rio Bonito Ltda.
Cidade: Rio Bonito.
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 455, de 7 de outubro de
1959
Entidade: Rádio Jornal de Inhumas Ltda.
Cidade: Inhumas
Unidade da Federação: Goiás.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 786, de 29 de agosto de
1949
Entidade: Rádio Clube de Itaúna SI A.
Cidade: Itaúna
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 460, de 7 de maio de 1955
Entidade: Rádio Cultura de Guaira Ltda.
C idade: Guaira
Unidade da Federação: São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?

88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamerrte.
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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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 90.102, DE 27 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- •
dia, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo
6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 29104.000011/84, 160.870/83,
29104.000037/84 e 51.235/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117 de
27 de agosto de 1962, renovadas por 10 Idez) anos, a partir de 1? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga:. Portaria MVOP n? 962, de 17 de novembro
de 1945
Entidade: Rádio Barbacena S.A.
Cidade: Barbacena
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n:' 124-B, de 19 de março de
1962
Entidade: Rádio Regional de Conquista Ltda.
Cidade: Vitória da Conquista
Unidade da Federação: Bahia..
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 277, de 27 de março de
1950
Entidade: Sociedade Rádio Cultura de Dores do Indaiá Ltda.
Cidade: Dores do Indaiá
Unidade da Federação: Minas Gerais.
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 540, de 28 de maio de 1946
Entidade: Rádio São João Del-Rei SI A
Cidade: São João Del-Rei
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e. cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 27 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da,
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.103, DE 27 DE AGOSTO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da constituição, e nos termos do artigo
6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 50.680/83, 121.891/83 e
121.882/83,
DECRETA:
Art. i? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a p artírde i? de novembrô de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 1.254, de 23 de junho de 1962
Entidade: Sociedade Rádio Cancella de Ituiutaba Ltda.
Cidade: Ituiutaba
Unidade da Federação: Minas Gerais.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

261

Ato de Outorga: Decreto n? 341, de 16 de setembro de 1935
Entidade: Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda.
Cidade: Pelotas
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Decreto n? 46.684, de 18 de agosto de 1959
Entidade: Rádio Guaratban S .A.
Cidade: Santa Maria
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Parágrafo -único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.104, DE 27 DE AGOSTO DE 1984
Eleva o capital do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.

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 ? 2.158, de 27 de agosto de 1984,
DECRETA:
Art. I? O capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES fica elevado em Cr$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de cruzeiros), com os recursos definidos no artigo 2? do
Decreto-lei n? 2.158, de 27 de agosto de 1984.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, o capital
do Banco N acionai de Desenvolvimento Econõmico e Social - BNDES
passa a ser de Cr$ 3.338.877.580.000,00 (três trilhões, trezentos e trinta e
oito bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões e quinhentos e oitenta
mil cruzeiros},
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Art. 3? O presente decreto ent.rará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAo FIGUEIREDO
Delfim Netto

DECRETO N? 90.105, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Revoga o Decreto n? 72.656, de 20 de
agosto de 1973, que concedeu a Sebastião
Teixeira de Mello - Firma Individual do direito de lavrar ceuiim no Município de Suzana, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do Decretolei n? 227, de 28 de fevereiro de 1967 ICódigo de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei n:' 318, de 14 de março de 1967, e do que consta do processo DNPM n? 804.027/68,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o Decreto n? 72.656, de 20 de agosto de
1973, que concedeu a Sebastião Teixeira de Melo - Firma Individual o
direito de lavrar caulim em terrenos de propriedade dos sucessores de
Rosa Moreira do Espírito Santo, Vicente Peixoto e outros, no lugar denominado Morro Grande, Distrito e Município de Suzana, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAo FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.106, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Altera o método de faturamento de
energia elétrica fornecida a unidades consumidoras do Grupo A, atingidas pelas inundações ocorridas nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
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Considerando os prejuízos causados à economia dos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pelas recentes inundações
ocorridas;
Considerando que grande parte das instalações e dos equipamentos
do parque produtor dos aludidos Estados foram significativamente afetados pelas inundações, ficando temporariamente impossibilitados de
operar em condições normais;
Considerando que uma redução no custo final da energia elétrica
permitirá a recuperação mais acelerada das empresas daqueles Estados,

DECRETA:
Art. I? Nos fornecimentos de energia elétrica, realizados por concessionários do respectivo serviço público a unidades consumidoras do
Grupo A, a demanda de potência faturável será a maior verificada por
medição, em intervalo de 15 (quinze) minutos, durante o período de faturamento, desde que satisfeitas cumulativamente as seguintes condições:
I - que a unidade consumidora esteja situada em Município do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou
Paraná atingido pelas recentes inundações ocorridas, e declarado em Situação de Emergêncía ou em Estado de Calamidade Pública;
11 - que as instalações da 'unidade consumidora tenham sido inundadas e seus equipamentos danificados pelas
águas das enchentes;
111 - que o concessionário, mediante solicitação do consumidor, comprove a ocorrência da condição estabelecida no
item n.

Art. 2? Não será cobrado, relativamente aos fornecimentos de que
trata o artigo anterior, ajuste em razâo de baixo fator de potência.

Art. 3? O Departamento N acíonal de Águas e Energia Elétrica ~
DN AEE deverá estabelecer tarifa e ou método de faturamento especiais
para os suprimentos de energia entre concessionários, destinados aos
fornecimentos de que trata o artigo I?, de forma a compensar parte das
perdas de receita dos distribuidores, decorrentes do previsto neste decreto.
Art. 4? As disposições deste decreto aplicar-se-ão aos fornecimentos de energia elétrica e respectivos suprimentos afetuados nos meses de agosto a dezembro de 1984.
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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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.107, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servíâõo administrativa,
faixa de terra destinada a passagem da de.
riveçüo 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 artigo 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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 n? 27100.000637/84-14,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 15,00m (quinze metros) a 30,00m (trinta metros) de largura,
destinada à passagem da derivação de linha de transmissão, em 138kV,
a ser estabelecida, partindo da estrutura n? 12-2 do ramal para subestação Humaitá até a subestação Sertãozinho, no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, cujos Projeto e planta de situação n'' BXA1-11.640-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 n? 27100.000637/84-14.
Art. 2? Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e LuzCPFL 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 derivação 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 derivação de linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem co-
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mo 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, 28 de agosto de 1984; '163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.108, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária
à implantaçào da subestação Sertãozinho
da Companhia Peulistn de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA RE'PÚBLICA, 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 julho de 1934 e
no art. 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o
que consta do Processo n" 27100.000637/84-14,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada.de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com .0 total de
11.034,50m' (onze mil, trinta e quatro metros quadrados e cinqüenta
decímetros quadrados), necessária à implantação da subestação Sertãozinho, no Município de Sertãozinho, 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? BX-SK-63.660-Campinas,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Aguas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo n? 27100.000637/84-14, e assim descrita:
- tem início no marco n7 1, na divisa do terreno do centro
de lazer «Silvérío Seli», de propriedade da Prefeitura Municipal
de Sertãozinho, com 'o futuro prolongamento da rua Américo
Ambrósio; deste marco, segue com o rumo e distância NE66°03'92,88m (noventa e dois metros e oitenta e oito centímetrosl. confronta com o terreno do centro de lazer «Silvério Sel i», até o
marco n? 2; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 90°00' e segue com o rumo e distância SE 23°57'-100,00m ,
(cem metros). confronta com terras da desaproprianda até o
marco n? 3; neste ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 90°00' e segue com o rumo e distância SO 66°03"120,69m
(cento e vinte metros e sessenta e nove centímetros), confronta,
ainda, com terras da desaprcpríanda, até e o marco n? 4; neste
ponto deflete à direita, forma um ângulo interno de 78"18' e segue com o rumo e distância NO 12°15'102,20m (cento e dois metros e vinte centímetros}, confronta parte com terras de «Augusto Vanzella» e parte com o prolongamento da rua Américo Ambrósio até o marco n? 5; neste ponto deflete à direita, forma um
ângulo interno de 101°42' e segue com o rumo e distância NE
66°03'-7,12m (sete metros e doze centimetros), 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 do
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 1984 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.109, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de conetítuiçso de servidão administrativa.
faixa variável 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 REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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 n? 27100.002360/84-65,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 1O,00m (dez metros) a 20,00m (vinte metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 34,5kV, partindo da subestação Auxiliadora até um ponto entre as estruturas nvs 11-1 e 11·2 da linha de distribuição Botucatu - Pardinho, nos Municípios de Botucatu
e Pardinho, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n?
BX-Al-11.822-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 n? 27100.002360/84-65.
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.
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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.
Brasilia, 28 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.110, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa variável 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 artigo 81, item IlI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 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 n:' 27100.001801/84-93,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 1O,00m (dez metros) a 20,00m (vinte metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 34,5kV, a ser estabelecida entre a subestação Auxiliadora e a estrutura n:' 216 da linha de distribuição Itatinga, nos Municípios de Botucatu e Itatínga, Estado de São
Paulo, cujos projeto e planta de situação n:' BX-A1-11.734-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 n:' 27100.001801184-93.
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 trànsmissão de que trata o art.igo
anterior.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

269

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 - CPF L 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 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.111, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de áreas prioritárias, para fins de reforma agrária, no Município de Porto N acionaI, no Estado de
Goiás.

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 do artigo 43, § 2? da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas prioritárias, para fins de reforma agrária, as áreas situadas no Município de Porto Nacional, no Estado de
Goiás, com os seguintes perímetros:
__
a) Área 1 - Composta pelos lotes 7, 9, 14, 17, 18, 20 e 23,
com a área total de 3.554.8012ha: partindo do marco 1, de coar-
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denadas geográficas longitude 48'14'04" WGr e latitude
10°23'19" S, cravado à margem direita do Ribeirão São João, na
divisa com o lote 6, do loteamento Fazenda São João, segue por
este, com os seguintes rumos e distâncias: 20°43' NW e
L768,30m, 09°15' NW e L367,80m, 14°09' NE e 969,65m, atravessando o Córrego Mata Cachorro e passando pelos marcos 2 e 3
até o marco 4, cravado na divisa das terras pertencentes aos
herdeiros de Ana Aires Pereira; daí, segue na divisa com terras
dos herdeiros de Ana Aires Pereira, com os seguintes rumos e
distâncias: 62'15' NE e 2.287,08m, 79'12' SE e 694,88m, 69°06'
NE e 2.913,45m, 58'14' NE e 1.440,28m, passando pelos marcos
5, 6 e 7, até o marco 8, cravado na divisa de terras devolutas;
daí, segue por esta, com 08 seguintes rumos e distâncias: 57°29'
SE e 3.186,23m, 37°29' SE e 470m, passando pelo marco 9, até o
marco 10, cravado na divisa de terras devolutas e do lote 21, do
loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com o lote
21 do loteamento Fazenda São João, com o rumo de 13°16' SW e
distância de 2.917,99m, até o marco 11, cravado na barra de uma
grata com o Ribeirão São João, à sua margem direita; daí, segue o Ribeirão São João acima, numa distância de 625m, até o
marco 12, cravado na margem esquerda do Ribeirão São João,
divisa com o lote 22, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com o lote 22, do loteamento Fazenda São João,
com o rumo de 37°23' SW e distância de 1.185,19m, até o marco
13, cravado na divisa do lote 24, do loteamento Fazenda São
João; daí, segue na divisa com o lote 24, do loteamento Fazenda
São João, com os seguintes rumos e distâncias: 41°49' NW e
1.021,35m, 12°10' NE e 881,08m, atravessando uma estrada carroçável, passando pelo marco 14, atravessando uma grata, até o
marco 15, cravado à margem esquerda do Ribeirão São João,
ainda na divisa com o lote 24, daquele loteamento; daí, segue
pelo Ribeirão São João abaixo, numa distância de 550m, até o
marco 16, cravado em sua margem direita, na divisa com o lote
19, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com
os lotes 19, 16 e 15, do loteamento Fazenda São João, com os seguintes rumos e distâncias: 09'06' NE e 649m, 39°29' NE e
373m, 51 '51' NE e 1.628,03m, passando pelos marcos 17 e 18, até
o marco 19, cravado na divisa do lote 15, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com os lotes 13 e 15, do loteamento Fazenda São João, com os seguintes rumos e distâncias:
80°07' NW e 2.506,77m, 35"57' NE e 1.537,24rn, 55°51' SW e
1.289,35m 61.43' SW e 449,60m, 59°28' SW e 315m, 11°31' SW e
192,80m, atravessando 5 grotas e passando pelos marcos 20, 21,
22, 23 e 24, até o marco 25, cravado na divisa do lote 12, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com os lotes
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12, 11, 12 e 19, do loteamento Fazenda São João com os seguintes rumos e distãncias: 72°44' NW e 43,65m, 78°07' NW e
527,10m, 85°57' SW e 343,15m, 21°33' SE e 841m, 14°33' SE e
756,47m, 66°34' NE e 77,80m, 67°13' NE e 133,70m, 86°25' SE e
471,40m, 39°44' NE e 266m, 05°40' SE e 45,95m, 05°36' SE e
1.161m, atravessando 5 gretas e uma estrada carroçável, passando pelos marcos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 até o marco 36, cravado à margem direita do Ribeirão São João, na divisa com o lote 19, do loteamento Fazenda São João; dai, segue o
Ribeirão São João, acima, na divisa com o lote 19, daquele loteamento, numa distância de 300m, até o marco 37, cravado à
margem direita do Ribeirão São João, ainda na divisa do lote
19; daí, segue na divisa do lote 24, do loteamento Fazenda São
João, com os seguintes rumos e distâncias: 03°46' N\;V e·
587,76m, 70°37' SW e 712m, atravessando o Ribeirão São João e
passando pelo marco 38, até o marco 39, cravado à margem direita do Córrego São Joãozinho, na divisa do lote 24, do loteamento Fazenda São João; daí, segue o Córrego São Joãozinho
abaixo, numa distância de 320m, até sua barra, no Ribeirão São
João e seguindo por este, numa distância de 460m, até o marco
39-A, cravado à margem direita do Ribeirão São João, na divisa
com o lote 10, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na
divisa com o lote 10, do loteamento Fazenda São João, com os
seguintes rumos e distâncias: 24°14' NW e 473,20m, 12°38' NWe
925,10m, 12'29' NWe 350,55m, 75°02' SW e 767,60m, 09'58' SW e
1.464,50m, atravessando uma estrada carroçável e 6 grotas, passando pelos marcos 39-B, 39-C, 40, 4l, até o marco 42, cravado à
margem direita do Ribeirão São João, na divisa com o lote 10,
do loteamento Fazenda São .Ioãoj daí, segue o Ribeirão São
João, abaixo, numa distância de 2.700m, até o marco 43, cravado
à margem direita do Ribeirão São João, na divisa com o lote 8,
do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com o lote 8, do loteamento São João, com os seguintes rumos e distâncias: 14°18' NW e 1.577,11m, 75°35' SW e 699,91m, 14°25' SE e
1.574,83m, atravessando 2 grotas e passando pelos marcos 44 e
45, até o marco 46, cravado à margem direita do Ribeirão São
João, na divisa com o lote 8, do loteamento Fazenda São João;
daí, segue
Ribeirão São João, abaixo, numa distância de
1.500m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Planta topográfica-escala: 1:20.000, elaborada
em 04179 pelo IDAGO - «Instituto de Desenvolvimento Agrário
do Estado de Goias»).

°

b) Area 2 - lote «32" - com a área de 445,0880ha: partindo
do marco 1, de coordenadas geográficas, longitude 48'15'43"
WGr latitude 10'24'33" S, cravado à margem esquerda do Ribei-
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rão São João, na divisa com o lote 31, do loteamento Fazenda
São João, divisa com os lotes 31, 35, 34 e 33, do loteamento Fazenda São João, com o seguintes rumos e distãncias: 09"37' SE
e 83,lOm, 64"30' SE e 272,25m, 25"08' SE e 755,40m, 56°25' SE e
854,28m, 11"06' SE e 31O,46m, 70°03' NW e 265,87m, 00"31' SW e
1.663,67m, 74°22' NWe 1.727,36m, 00"16' NW e 1.672,30m, 83"03'
SW e 1.025,50m, atravessando 5 estradas carroçáveis. 2 grotas e
passando pelos marcos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, até o marco 11,
cravado à margem direita do Ribeirão Santa Cruz, na divisa do
lote 33, do loteamento Fazenda São João; daí, segue pelo Ribeirão Santa Cruz, abaixo, por sua margem direita, numa distância
de 1.340m, até o marco 12, cravado na barra do Ribeirão Santa
Cruz com o Ribeirão São João; daí, segue pelo Ribeirão São
João, acima, por sua margem esquerda, numa distância de·
2.680m, até o marco 1, início da descrição do perímetro. (Fonte
de referência: Planta topográfica - escala: 1:20.000, elaborada
em 04/79 pelo IDAGO - «Instituto de Desenvolvimento Agrário
do Estado de Goiás»).
c) Área 3 - lote "38,, - com a área de 252,0878ha: partindo
do marco 1, de coordenadas geográficas, longitude 48"13'10"
WGr e latitude 10"25'43" S, cravado à margem esquerda do Córrego do Ouro, na dívisa do lote 41, do loteamento Fazenda São
João, divisa com o lote 41, deste loteamento, com os seguintes
rumos e distâncias: 38"18' SE e 173,60m, 32"35' SE e 1.605,40m,
atravessando 2 gratas e passando pelo marco 2, até o marco 3,
cravado na divisa com terras devolutas; daí, segue por estas,
com o rumo de 59"15' SW e distância de 1.385m, até o marco 4,
cravado na divisa com o lote 37, do loteamento Fazenda São
João; daí, segue na divisa com os lotes 37, 39 e 40 do loteamento
Fazenda São João, com os seguintes rumos e distâncias: 20°08'
NW e 2.197,82m, 37°36' NE e 502m, 80"40' SE e 550,20m, 00"07'
SWe 28,70m, 89"17' SE e 99,35m, 13°06' SW e 154,60m, atravessando uma grata e o Córrego do Ouro e passando pelos marcos
5, 6, 7, 8 e 9, até o marco 10, cravado à margem direita do Córrego do Ouro, na divisa com o lote 40, do loteamento Fazenda
São João; daí, segue o Córrego do Ouro acima, por sua margem
esquerda, numa distância de 75m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Planta topográfica
- escala: 1:20.000, e elaborada em 04/79 pelo IDAGO - «Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás)»

Art. 2? As áreas prioritárias declaradas no artigo anterior ficarão
sob a jur isdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA com sede em Goiânia, no
Estado de Goiás.
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Art. 3? Será de três anos o prazo de intervenção governamental
na área total a que se refere o art. 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;
bl criação de 160 (cento e sessenta) unidades familiares; e
c] organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.112, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, os imóveis rurais que menciona, situados no Município de Porto Nacional, no Estado de Goiás, compreendidos
nas áreas prioritárias, para fins de reforma
agrária, fixadas pelo Decreto n." 90.111, de
28 de agosto de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81,. item Il l, e 161 da Constituição, e nos termos
dos artigos 18 e 20 da Lei n04.504, de 30 de novembro de 1964, e do
Decreto-lei n:' 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? Ficam 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
da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, os imóveis rurais denominados «Fazenda São João Ou Taboca, ou Santa Cruz», com área total
de 4.251,9770ha, encravados no Município de Porto Nacional, no Estado.
de Goiás.
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo têm os seguintes perímetros:
a) Área 1 - Composta pelos lotes 7, 9, 14, 17, 18, 20 e 23,
com a área total de 3.554.80l2ha: partindo do marco 1, de coordenadas geográficas longitude 48°14'04"WGr e latitude
10°23'19" S, cravado à margem direita do Ribeirão São João, na
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divisa com o lote 6, do loteamento Fazenda São João, segue por
este, com os seguintes rumos e distâncias: 20°43' NW e
1.768,30m, 09'15' NW e 1.367,80m, 14'09' NE e 969,65m, atravessando o Córrego Mata Cachorro e passando pelos marcos 2 e 3
até o marco 4, cravado na divisa das terras pertencentes aos
herdeiros de Ana Aires Pereira; daí, segue na divisa com terras
dos herdeiros de Ana Aires Pereira, com os seguintes rumos e
distâncias: 62'15' NE e 2.287,08m, 79"12' SE e 694,88m, 69'06'
NE e 2.913,45m, 58"14' NE e 1.440, 28m, passando pelos marcos
5, 6 e 7; até o marco 8, cravado na divisa de terras devolutas;
daí, segue por esta, com 08 seguintes rumos e distâncias: 57°29'
SE e 3.186,23m, 37'29' SE e 470m, passando pelo marco 9, até o
marco 10, cravado na divisa de terras devolutas e do lote 21, do
loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com o lote
21 do loteamento Fazenda São João, Com o rumo de 13"16' SW e
distância de 2.917,99m, até o marco 11, cravado na barra de uma
grata com o Ribeirão São João, à sua margem direita; daí, segue o Ribeirão São João, acima, numa distância de 625m, até o
marco 12, cravado na margem esquerda do Ribeirão São João,
divisa com o lote 22, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com o lote 22, do loteamento Fazenda São João,
com o rumo de 37"23' SW e distância de 1.185,19m, até o marco
13, cravado na divisa do lote 24, do loteamento Fazenda São
João; daí, segue na divisa com o lote 24, do loteamento Fazenda
São João, com os seguintes rumos e distâncias: 41°49' NW e
1.021,35m, 12'10' NE e 881,08m, atravessando uma estrada carroçável, passando pelo marco 14, atravessando uma grota, até o
marco 15, cravado à margem esquerda do Ríbeirão São João,
ainda na divisa com o lote 24, daquele loteamento; daí, segue
pelo Ribeirão São João abaixo, numa distância de 550m, até o
marco 16, cravado em sua margem direita, na divisa com o lote
19, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa' com
os lotes 19, 16 e 15, do loteamento Fazenda São João, com os seguintes rumos e distâncias: 09"06' NE e 649m, 39"29' NE e
373m, 51"51' NE e 1.628,03m, passando pelos marcos 17 e 18, até
o marco 19, cravado na divisa do lote 15, do loteamento Fazenda São João; dai, segue na divisa com os lotes 13 e 15, do loteamento Fazenda São João, com os seguintes rumoso distâncias:
80"07' SW e 2.500,77m, 35'57' NE e 1.537, 24m, 55'51' SW e
1.289,35m, 61"43' SW e 449,60m, 59"28' SW e 315m, 11"31' SW e
192,80m, atravessando 5 gretas e passando pelos marcos 20, 21,
22, 23 e 24, até o marco 25, cravado na divisa do lote 12, do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com os lotes
12, 11, 12 e 19, do loteamento Fazenda São João com os seguintes rumos e distâncias: 72"44' NW e 43,65m, 78"07' NW e
527,10m, 85'57' SW e 343,15m, 21'33' SE e 841m, 14"33' SE e
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756,47m, 66°34' NE e 77,80m, 67°13' NE e 133,70m, 86°25' SE e
411,40m, 39°44' NE e 266m, 05°40' SE e 45,95m, 05°36' SE e
1.161m, atravessando 5 grotas e uma estrada carroçável, passando pelos marcos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 até o marco 36, cravado à margem direita do Ribeirão São João, na divisa com o lote 19, do loteamento Fazenda São João; dai, segue o
Ribeirão São João, acima, na divisa com o lote 19, daquele loteamento, numa distância de 300m, até o marco 37, cravado à
margem direita do Ribeirão São João, ainda na divisa do lote
19; dai, segue na divisa do lote 24, do loteamento Fazenda São
João, com os seguintes rumos e distâncias: 03°46' NW e
587,76m, 70037' SW e 112m, atravessando o Ribeirão São João e
passando pelo marco 38, até o marco 39, cravado à margem direita do Córrego São Joãozinho, na divisa do lote 24, do loteamenta Fazenda São João; daí, segue o Córrego São Joãozinho,
abaixo, numa distância de 320m, até sua barra, no Ribeirão São
João e seguindo por este" numa distância de 460m, até o marco
39-A, cravado à margem direita do Ribeirão São João, na divisa
com o lote 10, do loteamento Fazenda São João; dai, segue na
divisa com o lote 10, do loteamento Fazenda São João, com os
seguintes rumos e distâncias: 24°14' NWe 473,20m, 12°38' NW e
925,10m, 12°29' NW e 350,55m, 75°02' SW e 767,60m, 09°58' SW e
1.464,50m, atravessando uma estrada carroçável e 6 grotas, passando pelos marcos 39·B, 39·C, 40, 41, até o marco 42, cravado à
margem direita do Ribeirão São João, na divisa com o lote 10,
do loteamento Fazenda São João; dai, segue o Ribeirão São
João, abaixo, numa distância de 2.700m, até o marco 43, cra~ado
à margem direita do Ribeirão São João, na divisa com o lote 8,
do loteamento Fazenda São João; daí, segue na divisa com o lote 8, do loteamento São João, com os seguintes rumos e distâncías: 14°18' NW e 1.577,llm, 75°35' SW e 699,91m, 14°25' SE e
1.574,83m, atravessando 2 grotas e passando pelos marcos 44 e
45, até o marco 46, cravado à margem direita do Ribeirão São
João, na divisa com o lote 8, do loteamento Fazenda São João;
daí, segue o Ribeirão São João, abaixo, numa distância de
1.500m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Planta topográfica - escala: 1:20.000, elaborada
em 04/79 pelo IDAGO - «Instituto de Desenvolvimento Agrário
do Estado de Goiás)".
b) Área 2 - lote "32,, - com a área de 445.0880ha: partindo
do marco 1, de coordenadas geográficas, longitude 48°15'43"
WGr latitude 10°24'33" S, cravado à margem esquerda do Ribeirão São João, na divisa com o lote 31, do loteamento Fazenda
São João, divisa com os lotes 31, 35, 34 e 33 do loteamento Fazenda São João, com os seguintes rumos e distâncias: 09°37' SE
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e 83'10m, 64'30' SE e 272,25m, 25'08' SE e 755,40m, 56'25' SE e
854,28m, 11'06' SE e 31O,46m, 70'03' NW e 265,87m, 00°31' SW e
1.663,67m, 74'22' NW e 1.727,36m, 00'16' NW e 1.672,30m, 83'03'
SW e 1.025,50m, atravessando 5 estradas carroçáveis, 2 grotas e
passando pelos marcos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lO, até o marco 11,
cravado à margem direita do Ribeirão Santa Cruz, na divisa do
lote 33, do loteamento Fazenda São João; daí, segue pelo Ribeirão Santa Cruz, abaixo, por sua margem direita, numa distância
de 1.340m, até o marco 12, cravado na barra do Ribeirão Santa
Cruz com o Ribeirão São João; daí, segue pelo Ribeirão São
João, acima, por sua margem esquerda, numa distância de
2.680m, até o marco I, início da descrição do perímetro, (Fonte
de referéncia: Planta topográfica - escala: 1:20.000, elaborada
em 04/79 pelo IDAGO - « Instituto de Desenvolvimento Agrário
do Estado de Goiás)».
c) Área 3 - lote « 38» - com a área de 252,0878ha: partindo
do marco I, de coordenadas geográficas longitude 48°13'10"
WGr e latitude 10'25'43" S, cravado à margem esquerda do Córrego do Ouro, na divisa do lote 41, do loteamento Fazenda São
João, divisa com o lote 41, deste loteamento, com os seguintes
rumos e distâncias; 38'18' SE e 173,60m, 32'35' SE e 1.605,40m,
atravessando 2 gratas e passando pelo marco 2, até o marco 3,
cravado na divisa com terras devolutas; daí, segue por estas,
com o rumo de 59'15' SW e distância de 1.385m, até o marco 4,
cravado na divisa com o lote 37, do loteamento Fazenda São
João; daí, segue na divisa com os lotes 37, 39 e 40 do loteamento
Fazenda São João, com os seguintes rumos e distâncias; 20°08'
NW e 2.197,82m, 37'36' NE e 502m, 80'40' SE e 550,20m, 00'07'
SWe 28,70m, 89'17' SE e 99,35m, 13'06' SWe 154,60m, atravessando uma grata e o Córrego do Ouro e passando pelos marcos
5, 6, 7, 8, e 9, até o marco 10, cravado à margem direita do Córrego do Ouro, na divisa com o lote 40, do loteamento Fazenda
São João; daí, segue o Córrego do Ouro, acima, por sua margem
esquerda, numa distância de 75m, até o marco 1, início da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Planta topográfica
- escala: 1:20.000 e elaborada em 04/79 pelo IDAGO - «Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás)».
Art. 2?

Excluem-se dos efeitos deste decreto:
a) os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas;

b) as benfeitorias existentes nas parcelas que integram o
imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua regularização.
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Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata ° presente decreto, na forma prevista no 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, 28 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturiní

DECRETO N? 90.113, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de áreas prioritárias, para fins de reforma agrária, no Município de Morretes, no Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item III, e 161, §§ 2? e 4? , da Constituição,
e nos termos do artigo 43, § 2? , da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas prioritárias, para fins de reforma agrária, as áreas situadas no Município de Morretes, no Estado do Paraná,
com os seguintes perímetros:
a] Área I - denominada «Colônia Sesrnaria-Capituva»,
com 12,5325 ha (doze hectares, cinqüenta e três ares e vinte e
cinco centiares): partindo do ponto 0, situado na margem de
uma estrada municipal, na divisa com o lote 41, segue por uma
linha seca, confrontando com o lote 41, com o rumo de 52"00'
NO e distância de 497,78m, até o ponto 1, situado na divisa comum dos lotes 41 e 42; dai, segue por uma linha seca, confrontando COm os lotes 42 e 40, com o rumo de 38"00' NE e distância
de 300m, até o ponto 2, situado na divisa comum dos lotes 40 e
37: daí, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 37,
com o rumo de 38"00' SE e distância de 610m até o ponto 3, situado na margem da estrada municipal; daí, segue pela margem
da estrada municipal, confrontando com os lotes 47 e 48, numa
distância de 160m, até o ponto O, início da descrição deste
perímetro. (Fonte de referência: Mapa Cadastral do ITC - ano
1978).
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b) Área U ~ denominada « Lotes n?s 44 e 45 - Colônia
Marques», com 28,02 ha (vinte e oito hectares e dois ares): partindo do ponto 1, situado na margem de uma estrada municipal
e na divisa com o lote 133, segue por uma linha seca, confrontando com os lotes 133, 132 e 130, com o rumo de 25°00' SO e
distância de SOOm, até o ponto 2, situado na divisa comum com
os lotes 130 e 51; daí, segue por uma linha seca, confrontando
com o lote 51, com o rumo de 65°00' NO e distância de 350m, até
o ponto 3, situado na divisa comum com 0S lotes 51 e 46; daí,
segue por uma linha seca, confrontando com o lote 46, com o rumo de 25°00' NE e distância de 800m, até o ponto 4, situado na
margem da estrada municipal; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com o lote 43, com () rumo geral Sudeste, até o ponto 1, início da descrição deste perímetro. (Fonte
de referência; Mapa Cadastral do ITC - ano 1978).
cl Área UI - denominada « Núcleo Marques", com 12,8236
ha (doze hectares, oitenta e dois ares e trinta e seis centiares):
partindo do ponto O, situado na margem esquerda do rio Nhundiaquara, divisa comum com terras de Vitória Robassa, segue
pela margem esquerda do rio Nhundiaquara, à montante, até o
ponto 1, situado na divisa com terras da Indústria de Papel São
Marcos Ltda.; daí, segue por uma linha seca, confrontando com
terras da Indústria de Papel São Marcos Ltda., com o rumo de
60'34' NE e distância de 482m, até o ponto 2, situado na margem de uma estrada municipal, divisa com terras de Rubens
Miranda; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontrando com terras de Rubens Miranda, numa distância de
188,10m, até o ponto 3, situado na divisa comum das terras de
Rubens Miranda e de Mariano Kaniak; daí, segue por uma linha
seca, confrontando com terras de Mariano Kaniak , com rumo
de 00°32' SE e distância de 127,50m, até o ponto 4, situado na
divisa comum das terras de Mariano Kaniak e de Vitório Robassa; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
de Vitório Robassa, com o rumo de 64°52' SO e distância de
361,70m, até o ponto 5; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Vitório Robassa, com o rumo de 39°55' SO
e distância de 200,50m, até o ponto O, início da descrição deste
perímetro. (Fonte de referência; Mapa Cadastral do ITC ~ ano
1978).
d) Área IV - denominada « Rio do Pinto», com 64,6009 ha
(sessenta e 'quatro hectares, sessenta ares e nove centiares): partindo do marco O, de coordenadas geográficas latitude 25"29'58"
S e longitude 48°48'44" WGr, situado na margem direita do Rio
do Pinto, no cruzamento com o limite da faixa de domínio da
Rodovia PR-410, segue pelo limite da faixa de domínio da Rodo-
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via PR-410, numa distância de 1.240m, até o ponto I, de coordenadas geogrâficas latitude 25"30'32" S e longitude 48"48'20"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras do
Instituto Agronômico do Paraná, com o azimute de 47°00' e distância de 554,3m, até o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude 25"30'20" S e longitude 48"48'05" WGr; dai, segue por uma
linha seca, divisando com terras de Manoel Rosa e espólio de
José Rosa de Lima, com os seguintes azimutes e distâncias:
283"30' e 55m, até o ponto 3, de coordenadas geogrâficas latitude 25"30'20" S e longitude 48'48'07" WGr; 301 "00' e 155m, até o
ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 25"30'17" S e longitude 48"48'12" WGr; 321 '30' e 70m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas latitude 25"30'16" S e longitude 48"48'14" WGr;
336'00' e 55m, até o ponto 6, de coordenadas geográficas latitude 25"30'14" S' e longitude 48'48'15" WGr; 348"00' e 165m, até o
ponto 7, de coordenadas geográficas latitude 25'30'09" S e longitude 48'48'16" WGr; 339'00' e 350m, até o ponto 8, de coordenadas geográficas latitude 25'29'58" S e longitude 48'48'20"
WGr; 291 '30' e 137m, até o ponto 9, de coordenadas geográficas
latitude 25'29'57" S e longitude 48"48'25" WGr; 302'00' e 85m,
até o ponto IO, de coordenadas geográficas latitude 25"29'55" S
e longitude 48'48'27" WGr; 44'20' e 365m, até o ponto 11, de
coordenadas geográficas latitude 25"29'47" S e longitude
48'48'18 WGr; 297'30' e 180m, até o ponto 12, de coordenadas
geográficas latitude 25"29'44" S e longitude 48'48'24" WGr; dai,
segue pela margem esquerda à jusante do Rio Velho, divisando
com terras do espólio de José Rosa de. Lima, numa distância de
200m, até o ponto 13, ,situado na margem direita do Rio do Pinto; daí, segue, à montante, pela margem direita do Rio do Pinto,
numa distância de 693,40m, até o marco 0, ponto inicial da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Carta Geográfica do
Ministério do Exército, Diretoria do Serviço Geográfico, folha
SG,22,XD-I1-3, escala 1;50.000, ano 1971),
e) Ârea V - denominada «Esperança - Lote n? 24», com
15,8382 ha (quinze hectares, oitenta e três ares e oitenta e dois
centiares); partindo do ponto O, situado na margem da estrada
velha, divisa comum com os lotes 23 e 18, segue por uma linha
seca, confrontando com os lotes 18 e 17, com o rumo de 10"00'
80 e distância de 260m, até o ponto 1, situado na divisa comum
com os lotes 17 e 25; dai, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 25, com o rumo de 70"50' SE e distância de 485m,
até o ponto 2; daí, segue por uma linha seca, confrontando com
o lote 25, com o rumo de 42'00' SE e distância de 75m, até o
ponto 3, situado na margem da estrada velha, e divisa com o lote 32; dai, segue pela margem da estrada velha, confrontando
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com os lotes 32, 33, 34 e 23, numa distância de 1.240m, até o
ponto 0, início da descrição deste perímetro. (Fonte de referência: Mapa Cadastral do ITC - ano 1978).
f) Área VI - denominada «Pantanal» com 239,6150 ha (duzentos e trinta e nove hectares, sessenta e um ares e cinqüenta
centiares): partindo do marco O, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '36" S e longitude 48"51 '19" WGr, situado na margem esquerda de um córrego, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Ângelo Turra, com os seguintes azimutes e distâncias: 320°00' e 278m, até o ponto I, de coordenadas
geográficas latitude 25°31'30" S e longitude 48°51 '25" WGr;
348'00' e 72,6m, até o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude 25°31'27' S e longitude 48°51'26" WGr; 320"00' e 48m, até o
ponto 3, de coordenadas geográficas latitude 25'31'26" S e longitude 48°51 '27" WGr; 335°00' e 224m, até o ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 25°31'19" e longitude 48'51'30" WGr;
314"00' e 76m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas latitude 25°31'18" S e longitude 48°51'32" WGr; 328"00' e 78m, até o
ponto 6, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '16" S e longitude 48°51'34" WGr; 318°00' e 549m, até o ponto 7, de coordenadas geográficas latitude 25°31'02" S e longitude 48°51'47"
WGr; 350'00' e 55m, até o ponto 8, de coordenadas geográficas
latitude 25°31'01" S e longitude 48°51'47" WGr; 00°00' e 102m,
até o marco 9, de coordenadas geográficas latitude 25"30'57" S e
longitude 48'51'47" WGr, situado na margem de um valo; daí,
segue pela mesma margem do valo, confrontando com terras de
Benjamim Nogueira, numa distância de 625,8m, até o marco 10,
de coordenadas geográficas latitude 25°30'50" S e longitude
48°52'08" .WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com
terras de Francisco dos Santos, com 08 seguintes azimutes e
distáncias: 170°00' e 217,4m, até o ponto l l , de coordenadas geográficas latitude 25 '30'57" S e longitude 48°52'06" WGr; 171°00'
e 72m, até o ponto 12, de coordenadas geográficas latitude
25'31'00" S e longitude 48°52'06" WGr; 188°30' e 113m, até o
ponto 13, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '03" S e longitude 48"52'07" WGr; 170'30' e 71m, até o marco 14, de coordenadas geográficas latitude 25°31'06" S e longitude 48'52'06"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de
Francisco dos Santos e Sebastião Gnatta, com os seguintes azimutes e distâncias: 245'30' e 576m, até o ponto 15, de coordenadas geográficas latitude 25°31'14" S e longitude 48"52'25" WGr;
233"00' e 142m, até o marco 16, de coordenadas geográficas latitude 25"31'16" S e longitude 48'52'29" WGr; daí, segue por uma
linha seca, divisando com terras do espólio de J oão Luzia de Lima e espólio de José Pinto, com os seguintes azimutes e distân-
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cias: 199°00' e 94m, até o ponto 17, de coordenadas geográficas
latitude 25°31 '19" S e longitude 48°52'30" WGr; 214°00' e 85m,
até o ponto 18, de coordenadas geográficas latitude 25°31'21" S
e longitude 48°52'32" WGr; 163°30' e 66m, até o ponto 19, de
coordenadas geográficas latitude 25°31'23" S e longitude
48°52'31" WGr; 194°30' e 277m, até o ponto 20, de coordenadas
geográficas latitude 25°31 '32" S e longitude 48°52'33 WGr;
177°30' e 304m, até o ponto 21, de coordenadas geográficas latitude 25°31'42" S e longitude 48°52'33" WGr; 136°00' e 182m, até
o ponto 22, de coordenadas geográficas latitude 25°31'46" S e
longitude 48°52'28" WGr; 171°00' e 69m, até o ponto 23, de coordenadas geográficas latitude 25°31'48" S e longitude 48°52'28"
WGr; 97°00' e 277,4m, até o ponto 24, de coordenadas geográficas latitude 25°31'49" S e longitude 48°52'18" WGr; 132°00' e
86m, até o ponto 25, de coordenadas geográficas latitude
25°31'51" S e longitude 48°52'16" WGr; 162°00' e 104m, até o
marco 26, de coordenadas geográficas latitude 25°31 '55" S e longitude 48°52'15" WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando
com terras de João Manso, com os seguintes azimutes e distâncias: 50°00' e 626,4m, até o ponto 27, de coordenadas geográficas
latitude 25°31'42" S e longitude 48°51'58" WGr; 115°00' e 227m,
até o ponto 28, de coordenadas geográficas latitude 25°31'45" S
e longitude 48°51'51" WGr; 126°00' e 308m, até o ponto 29, de
coordenadas geográficas latitude 25°31'51" S e longitude
48°51'42" WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com
terras de Irmãos Malucelli & Cia. Ltda., com o azimute de
27°30' e distância de 98m, até o ponto 30, de coordenadas geográficas latitude 25°31'48" S e longitude 48°51'40" WGr, situado
na margem esquerda de um córrego; daí, segue pela margem esquerda do córrego acima referido, ainda confrontando com terras de Irmãos Malucelli & Cia. Ltda., numa distância de
235,6m, até o ponto 31, de coordenadas geográficas latitude
25°31'44" S e longitude 48°51'34" WGr; dai, segue por uma Iinha seca, divisando com terras de Irmãos Malucelli & Cia.
Ltda., com o azimute de 81 °00 e distância de 164m, até o ponto
32, de coordenadas geográficas latitude 25°31'43" S e longitude
48°51'28" WGr, situado na margem de um valo; dai, segue pela
margem do mencionado valo, confrontando com terras de Irmãos Malucelli & Cia. Ltda., numa distância de 364,3m, até o
marco 33, de coordenadas geográficas latitude 25°31 '39" S e longitude 48°51 '17" WGr; dai, segue por uma linha seca, divisando
com terras de Angelo Turra, com o azimute de 321°00' e distância de 94m, até o marco 0, início da descrição deste perímetro.
(Fonte de referência: Carta Geográfica do Ministério do Exército, Diretoria do Serviço Geográfico, folha SG-22-X-D-V-l, escala
1:50.000, ano 1970).
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g) Área VII - denominada ..Central», com 1.169,3348 ha
(mil, cento e sessenta e nove hectares, trinta e três ares e quarenta e oito centiares): partindo do marco 0, de coordenadas
geográficas latitude 25"28'17" S e longitude 48"49'56" WGr, situado no cruzamento da Estrada Central com a linha limite da
faixa de domínio da ferrovia da Rede Ferroviária Federal S.A.,
segue pela linha limite da faixa de domínio da ferrovia, numa
distância de 230m, até o marco 1, situado na margem direita do
rio Nhundiaquara; daí, segue pela margem direita do rio Nhundiaquara, à montante, numa distância de 2.3üSm. até o marco
27; daí segue por um valo, divisando com terras de F. Bridarolli, com o rumo de 07"58' NO e distância de 198m, até o marco
28; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras dos
Irmãos Cassilha, com o rumo de 46"30' NO e distância de 206m,
até o marco 3D, situado na margem de uma estrada; daí, segue
pela margem da estrada, confrontando ainda com terras dos Irmãos Cassilha, numa distância de 420m, até o fi.arco 31, situado
na margem direita do fio Nhundiaquara.. daí, segue pela margem direita do rio Nhundiaquara, à montante, numa distância
de 521m, até o marco 36; daí, segue atravessando o rio Nhundiaquara, numa distância de 65m, até o marco 37, situado na outra
margem; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Jorge e Vitor de Rocco, com o rumo de 05'00' NE e distância de 91,4m, até o marco 38; daí, segue por uma linha seca,
confrontando ainda com terras de Jorge e Vitor de Rocco.. com o
rumo de 09'00' NE e distância de 820m, até o marco 39; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de J. Malucelli e
outros, com o rumo de 10"00' NE e distância de 526m, até o
marco 40, de coordenadas geográficas latitude 25'26'33" S e longitude 48'50'16" WGr; daí, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 58, do Núcleo Sesmaria, com o rumo de 45"30'
NO e distância de 595111, até o marco 41, situado na margem da
estrada do Bananal; daí, segue pela margem da estrada do Bananal, confrontando ainda com o lote 58 do Núcleo Sesmaria,
numa distância de 248,6m, até o marco 44; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de Odenir Tonetti, com o rumo
de 31 '00' NE e distância de 321m, até o marco 45; daí, segue por
uma linha seca, divisando com terras de Izaltino e Lenir Lonar
Tonetti, com o rumo de 17"00' NE e distância de 252m, até o
marco 46; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras
de José Lourenço Malucelli, com os seguintes rumos e dist.âncias: 05"00' NO e 232m, até o marco 47; 32'00' NE e 385m, até o
marco 48; 20"00' NE e 355m, até o marco 49, de coordenadas
geográficas latitude 25'25'29" S e longitude 48"50'19" WGr;
48'00' NO e 180m, até o marco 50; 85"00' NO e 295m, até o mar-
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co 51; 40"00' SO e 110m, até o marco 52, situado na divisa das
terras da Colônia Marques daí, segue por uma linha seca, divisando com terras da Colônia Marques; com o rumo de 25°15°'
NO e distância de 500m, até o marco 53; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de Celso Macedo, com o rumo
de 65'48' SO e distância de 300m, até o marco 54; daí, segue por
uma linha seca, divisando com terras de Antônio de Souza, com
os seguintes rumos e distâncias: 25°30' SE e 277m, até o marco
55; 61 '00' SO e 426m, até o marco 56; 05"00' SO e 180m, até o
marco 57; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras
dos Irmãos Cassilha, com o rumo de 55'00' SO e distância de
714m, atravessando a estrada do Bananal, até o marco 58, situado na margem direita do rio Agua do Bananal; daí, segue
pela margem direita do rio Agua do Bananal, confrontando com
terras de João Luqueta, numa distância de 102m, até o marco
59, situado na margem da estrada Porto de Cima; daí, segue
pela margem da estrada Porto de Cima, confrontando com terras de João Luqueta e Olivério Lamour, numa distância de
1.407m, até o marco 60, de coordenadas geográficas latitude
25'26'26" S e longitude 48'52'01" WGr, situado na margem esquerda do rio Nhundiaquara; daí, segue pela margem esquerda
do rio Nhundiaquara, à jusante, numa distância de 1.004m, até
o marco 76; daí, segue com o rumo de 00"00' S e distância de
63m, até o marco 77, situado num valo, na outra margem do rio
Nhundiaquara; daí, segue pelo mencionado valo, confrontando
com terras de Benjamim Cassilha, Lotário H. Günter e Orlando
Lopes, numa distância de 629m, até o- marco 84; daí, segue por
uma linha seca, confrontando com terras de Orlando Lopes,
com o rumo de 54'30' SO e distância de 390m, até o marco 85,
situado na margem da estrada da Graciosa; daí, segue pela margem da estrada da Graciosa, no sentido geral Sudeste, confrontando com terras da Colônia Cary, numa distância de 1.654m,
até o marco 86, situado no ponto de junção da estrada da Graciosa com uma estrada vicinal: daí, segue pela margem da estrada vicinal, confrontando com terras da Indústria Lioval S.A.,
numa distância de 619m, até o marco 88; daí, segue atravessando a estrada vicinal, por uma linha seca, divisando com terras
da Indústria Lioval S.A., com o rumo de 20'30' SE e distância
de 300m, até o marco 89; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras da família Valério, com os seguintes rumos e dístâncias: 82'00' SE e 525m, até o marco 90; 12'30' SE 298m, até o
marco 91; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras
da família Valério e família Menin, com o rumo de 80'30' SO e
distância de 790m, até .o marco 93, de coordenadas geográficas
latitude 25'28'03" S -e longitude 48'50'30" WGr, situado na mar-
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tião Oliveira, com os seguintes rumos e distâncias: 88°00' NE e
282m, até o marco 192; 63"00' SE e 894m, até o marco 193. situado na margem da estrada Anhaia; dai, segue pela margem da
estrada do Anhaia, no sentido da cidade de Morretes, numa distância de 100,3m, até o marco 194; daí, segue por uma cerca de
arame, divisando com o imóvel General, com os seguintes rumos e distâncías: 72"30' NO e 150m, até o marco 195; 15"15' NE
e 75m, até o marco 196; 75"00' SE e 150m, até o marco 197, situado na margem da estrada do Anhaia; daí, segue pela margem da -estrada do Anhaia, numa distância do 440m, até o marco 198, situado no limite da faixa de domínio da ferrovia da Rede Ferroviária Federal S.A; daí, segue pela linha limite da faixa
de domínio da ferrovia, numa distância de 260m, até o marco
199; daí, segue por uma cerca de arame, divisando com terras de
Arcângelo Foltran, com os seguintes rumos e distâncias: 62 u38'
SO e 178m, até o ponto 200; 89"32' NO e 120m, até o ponto 201;
51"32' NO e 340m, até o ponto 202; 06"20' NO e 50m, até o marco
203, situado na margem direita do rio Marumbi; daí, atravessando o rio Marurnbi, segue ainda, por uma cerca de arame, divisando com terras do espólio de Santo de Bana, com os seguintes rumos e distâncias: 06"20' NO e 65m, até o ponto 204; 59"25'
NO e 60m, até o ponto 205; 40"20' NO e 80m, até o ponto 206;
05"45' NO e 60m, até o ponto 207; 28"15' NE e 125m, até o ponto
208; 45"45' NE e 140m, até o ponto 209; 10"35' NE e 20m, até o
ponto 210; 74"28' NE e 215m, até o ponto 211; daí, segue ainda
por uma cerca de arame, divisando com o perímetro urbano da
cidade de Morretes, COm os seguintes ·rumos e distâncias: 42°32'
NO e 185m, até o ponto 212; 90"00' O e 274m, até o ponto 213,
situado na margem da estrada da América; 61"34' SO e-100m,
cruzando a estrada da América, até o ponto 214; 26"15' NO e
456m, até o ponto 216; 72"55' NE e 40m, até o ponto 218; 01"55'
NO e 241m, até o ponto 222; 73"35' NO e 290, até o ponto 223;
85"10' SO e 45m, até o ponto 224; 04"28' SO e 35m, até o ponto 225;
58"05' NO e 180m, até o ponto 227; daí, segue confrontando ainda com o perímetro urbano da cidade de Morretes, cruzando
transversalmente a ferrovia da Rede Ferroviâria Federal S.A.,
com o rumo de 33"30' NE e distância de 115m, até o marco 229,
situado na linha limite da f~lixa de domínio da ferrovia; daí, se~
gue pela linha limite da faixa de domínio da ferrovia, numa distância de 175m, até o marco 230, situado no início de um valo;
daí, segue pelo mencionado' valo, no sentido este, confrontando
ainda com o perímetro urbano da cidade de Morretes, numa distância de 484m, até o ponto 233; daí, segue por uma linha seca,
divisando com o perímetro urbano da cidade de Morretes, com o
rumo de 70"30' NE e distância de 390m, cruzando a estrada da
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Graciosa, até o marco 235, situado na margem da mencionada
estrada; daí, segue pela margem da estrada da Graciosa, numa
distância de 190m, até o ponto 236, situado no cruzamento com
a linha limite da faixa de domínio da ferrovia da Rede Ferroviária Federal S.A; dai, segue pela linha limite da faixa de
domínio da ferrovia, no sentido geral Este, numa distância de
364m, até o marco O, início da descrição deste perímetro (Fonte
de referência: memorial descritivo de responsabilidade do Agrimensor Darlan Moraes, Crea n? 202/TD - 7? Região, ano 1982).
Art. 2? As áreas prioritárias, declaradas no artigo anterior, ficarão sob a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com sede em Curitiba,
no Estado do Paraná.
Art. 3? Será de três 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) reforrnulação da estrutura fundiáría da região;
b) criação de até 125 (cento e vinte e cinco) unidades familiares;
c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.114, DE 28 DE AGOSTO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
deeeoropríeçeo, imóveis rurais, constituídos de partes da usina Morretes, situados no Município de Morretes, no Estado
do Paraná, e compreendidos nas áreas prioritárias, para fins de reforma Agrária, fixadas pelo Decreto n.O 90.113, de 28 de agosto
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161 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 abril de 1969,
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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, sete imóveis rurais, constituidos de partes da Usina Morretes, totalizando I.542,7650ha (mil, quinhentos e quarenta e dois hectares, setenta e seis ares e cinqüenta centiares), situados no Município de Morretes, no Estado do Paraná.
Parágrafo único. Os imóveis rurais, a que se refere este artigo,
têm os seguintes perímetros:
a) Área I denominada «Colônia Sesrnaria-Capituva»,
com 12,5325ha (doze hectares, cinqüenta e três ares e vinte e
cinco centiares): partindo do ponto O, situado na margem de
uma estrada municipal, na divisa com o lote 41, segue por uma
linha seca, confrontando com o lote 41 com o rumo de 52"00" NO
e distância de 497,78m, até o ponto 1, situado na divisa comum
dos lotes 41 e 42; dai, segue por uma linha seca, confrontando
com os lotes 42 e 40, com o rumo de 38'00' NE e distância de
300m, até o ponto 2, situado na divisa comum dos lotes 40 e 37;
daí, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 37, com
o rumo de 38"00' SE e distância de 610m, até o ponto 3, situado
na margem da estrada municipal; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com os lotes 47 e 48, numa distância de 160m, até o ponto O, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Mapa Cadastral do ITC - ano 19781.
b) Área II - denominada "Lotes nf s 44 e 45 - Colônia
Marques » , com 28,02 ha (vinte e oito ,hectares e dois aros]: partindo do ponto 1, situado na margem de uma estrada municipal
e divisa com o lote 133, segue por uma linha seca, confrontando
com os lotes 133, 132 e 130, com o rumo de 25"00' 80 e distância
de 800m, até o ponto 2, situado na divisa comum com os lotes
130 e 51; dai, segue por uma linha seca, confrontando com o lote
51, com o rumo de 65'00' NO e distância de 350m, até o ponto 3,
situado na divisa comum com os lotes 51 e 46; daí, segue por
uma linha seca, confrontando com o lote 46, com o rumo de
25'00' NE e distância de 800m, até o ponto 4, situado na margem da estrada municipal; daí, segue pela margem da estrada
municipal, confrontando com a lote 43, com o rumo geral Sudeste, até o ponto 1, inicio da descrição deste perímetro (Fonte de
referência: Mapa Cadastral do ITC - ano 19781.
c] Área III - denominada "Núcleo Marques » , 12,8236 ha
(doze hectares, oitenta e dois ares e trinta e seis centiares): partindo do ponto O, situado na margem esquerda do Rio Nhundiaquara, divisa comum Com terras de Vitória Robassa, segue pela
margem esquerda do Rio Nhundiaquara, à montante, até o pon-
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to 1, situado na divisa com terras da Indústria de Papel São
Marcos Ltda.; daí, segue por uma linha seca, confrontando com
terras da Indústria de Papel São Marcos Ltda. com o rumo de
60'34' NE' e distãncia de 482m, até o ponto 2, situado na margem .de uma estrada municipal, divisa com terras de Rubens
Miranda; daí, segue pela margem da estrada municipal, confrontando com terras de Rubens Miranda, numa distância de
188,10m, até o ponto 3, situado na divisa COmum das terras de
Rubens Miranda e de Mariano Kaniak; daí, segue por uma linha

seca, confrontando com terras de Mariano Kaniak, com o rumo
e distância de 127,50m, até o ponto 4, situado na
divisa comum das terras de Mariano Kaniak e de Vitório Robassa; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
de Vitório Robassa, com o rumo de 64'52' SO e distância de,
361,70m, até o ponto 5; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Vitório Robassa, com o rumo de 39'55' SO
e distância de 200,50m, até o ponto O, inicio da descrição deste
perimetro (Fonte de referência: Mapa Cadastral do ITC - ano
1978) ,
de 00'32' SE

d) Área IV - denominada «Rio do Pinto", com 64,6009 ha
(sessenta e quatro hectares, sessenta ares e nove centiares): partindo do marco O, de coordenadas geográficas latitude 25'29'58"
S e longitude 48°48'44" WGr, situado na margem direita do Rio

do Pinto, no cruzamento com o limite da faixa de domínio da
Rodovia PR-410, segue pelo limite da faixa de domínio da Rodovia PR-410, numa distância de 1.240m, até o ponto 1, de coordenadas geográficas latitude 25°30'32" S e longitude 48°48'20"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras do
Instituto Agronômico do Paraná, com o azimute de 47°00' e distância de 554,3m, até o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude 25'30'20" S e longitude 48'48'05" WGr; daí, segue por uma
linha seca, divisando com terras de Manoel Rosa e espólio de
José Rosa de Lima, com os seguintes azimutes e distâncias:
283'30' e 55m, até o ponto 3, de coordenadas geográficas latitude 25'30'20" S e longitude 48"48'07" WGr; 301 "00' e 155m, até o
ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 25'30'17" S e longitude 48'48'12" WGr; 321 '30' e 70m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas latitude 25'30'16" S e longitude 48'48'14" WGr;
336'00' e 55m, até o ponto 6, de coordenadas geográficas latitude 25'30'14" S e longitude 48'48'15" WGr; 348'00' e 165m, até o
ponto 7, de coordenadas geográficas latitude 25'30'09" S e longitude 48'48'16" WGr; 339'00' e 350m, até o ponto 8, de coordenadas geográficas latitude 25'29'58" S e longitude 48'48'20"
WGr; 291 '30' e 137m, até o ponto 9, de coordenadas geográficas
latitude 25'29'57" S e longitude 48'48'25" WGr; 302'00' e 85m,
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até o ponto 10, de coordenadas geográficas latitude 25'29'55" S
e longitude 48'48'27" WGr; 44'20' e 365m, até o ponto 11, de
coordenadas geográficas latitude 25'29'47" S e longitude
48'48'18" WGr; 297'30' e 180m, até o ponto 12, de coordenadas
geográficas latitude 25'29'44" S e longitude 48'48'24" WGr; dai,
segue pela margem esquerda à jusante do Rio Velho, divisando
com terras do espólio de José Rosa de Lima, numa distância de
200m, até o ponto 13, situado na margem direita do rio do Pinto;
daí, segue à montante, pela margem direita do rio do Pinto, numa distância de 693,40m, até o marco O, ponto inicial da descr ição deste perimetro (Fonte de referência: Carta Geográfica do
Ministério do Exército, diretoria do Serviço Geográfico, folha
SG.22.X.D-11-3, escala 1:50.000, ano 19711.
e) Ãrea V - denominada «Esperança - Lote n~24», com
15,8382ha (quinze hectares, oitenta e três ares e oitenta e dois
centiaresl: partindo do ponto O, situado na margem da estrada
velha, divisa comum com os lotes 23 e 18, segue por uma linha
seca, confrontando com os lotes 18 e 17, com o rumo de 10°00'
80 e distância de 260m, até o ponto 1, situado na divisa comum
com os lotes 17 e 25; daí, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 25, com o rumo de 70'50' 8E e distância de 485m,
até o ponto 2; dai, segue por uma linha seca, confrontando com
o lote 25, com o rumo de 42'00' 8E e distância de 75m, até o
ponto 3, situado na margem da estrada velha, e divisa com o lote 32; dai, segue pela margem da estrada velha , confrontando
com os lotes 32, 33, 34 e 23, numa distância de 1.240m, até o
ponto O, inicio da descrição deste perimetro (Fonte de referência: Mapa Cadastral do ITC - ano 19781.
f) Área VI - denominada «Pantanal», com 239,6150 ha (duzentos e trinta e nove hectares, sessenta e um ares e cinqüenta
centiares): partindo do marco O, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '36" S e longitude 48'51 '19" WGr, situado na margem esquerda de um córrego, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Angelo Turra, com os seguintes azimutes e distâncias: 320'00' e 278m, até o ponto 1, de coordenadas
geográficas latitude 25'31 '30" 8 e longitude 48'51 '25" WGr;
348'00' e 72,6m, até o ponto 2, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '27" 8 e longitude 48'51 '26" WGr; 320'00' e 48m, até o
ponto 3, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '26" S e longitude 48'51 '27" WGr, 335'00' e 224m, até o ponto 4, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '19" 8 e longitude 48'51 '30"
WGr; 314'00' e 76m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas
latitude 25'31 '18" S e longitude 48'51 '32" WGr; :128'00' e 78m até
o ponto 6, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '16" 8 e
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longitude 48"51 '34" WGr; 318"00' e 549m, até o ponto 7, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '02" S e longitude 48"51 '47"
WGr; 350"00' e 55m, até o ponto 8, de coordenadas geográficas
latitude 25"31 '01" S e longitude 48"51 '47" WGr; 00"00' e 102m,
até o marco 9, de coordenadas geográficas latitude 25"30'57" S e
longitude 48"51 '47" WGr, situado na margem de um valo; daí,
segue pela mesma margem do valo, confrontando com terras de
Benjamim Nogueira, numa distância de 625,8m, até o marco 10,
de coordenadas geográficas latitude 25"30'50" S e longitude
48"52'08" WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com
terras de Francisco dos Santos, com os seguintes azimutes e
distâncias: 170"00' e 217,4m, até o ponto 11, de coordenadas geográficas latitude 25"30'57" S e longitude 48"52'06" WGr; 171 "00'
e 12m, até o ponto 12, de coordenadas geográficas latitude,
25"31 '00" e longitude 48"52'06" WGr; 188"30' e 113m, até o ponto 13, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '03" S e longitude 48"52'07" WGr; 170"30' e 71m, até o marco 14, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '06" S e longitude 48"52'06" WGr;
daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de Francisco dos Santos e Sebastião Gnatta, com os seguintes azimutes e
distâncias: 243"30' e 576m, até o ponto 15, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '14" S e longitude 48"52'25" WGr; 233"00'
e 142m, até o marco 16, de coordenadas geográficas latitude
25"31 '16" S e longitude 48"52'29 WGr; dai, segue por uma linha
seca, divisando com terras do espólio de João Luzia de Lima e
espólio de José Pinto, com os seguintes azimutes e distâncias:
199"00" e 94m, até o ponto 17, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '19" S e longitude 48"52'30" WGr; 214"00' e 85m, até o
ponto 18, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '21" S e longitude 48"52'32" WGr; 163"30' e 66m, até o ponto 19, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '23" S e longitude 48"52'31"
WGr; 194"30' e 277m, até o .ponto 20, de coordenadas geográficas
latitude 25"31 '32" S e longitude 48"52'33" WGr; 177"30' e 304m,
até o ponto 21, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '42" S
e longitude 48"52'33" WGr; 136"00' e 182m, até o ponto 22, de
coordenadas geográficas latitude 25"31 '46" S e longitude
48"52'28" WGr; 171 "00' e 69m, até o ponto 23, de coordenadas
geográficas latitude 25"31 '48" S e longitude 48"52'28" WGr;
97"00' e 277,4m, até o ponto 24, de coordenadas geogr áficas latitude 25"31 '49" S e longitude 48"52'18" WGr; 132"00' e 86m, até o
ponto 25, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '51" S e longitude 48"52'16" WGr; 162"00' e 104m, até o marco 26, de coordenadas geográficas latitude 25"31'55" S e longitude 48"52'15"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de João Manso, com os seguintes azimutes e distâncias: 30°00' e 626, 4m,
até o ponto 27, de coordenadas geográficas latitude 25"31 '42" S
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e longitude 48°51 '58" WGr; ]]5°00' e 227m, até O ponto 28, de
coordenadas geográficas latitude 25°31 '45" S e longitude
48°51 '51" WGr; 126°00' e 308m, até o ponto 29, de coordenadas
geográficas latitude 25°31 '51" S e longitude 48°51 '42" WGr; dai,
segue por uma linha seca, divisando com terras de irmãos Malucelli & Cia. Ltda., com o azimute de 27°30' e distância de 98m,
até o ponto 30, de coordenadas geográficas latitude 25'31 '48" S
e longitude 48°51 '40" WGr, situado na margem esquerda de um
córrego; daí, segue pela margem esquerda do córrego acima referido, ainda confrontando com terras de Irmãos Malucelli &
Cia. Ltda., com distância de 235,6m, até o ponto 31, de coordenadas geográficas latitude 25°31 '44" S e longitude 48°51 '34"
WGr; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de Irmãos Malucelli & Cia. Ltda., com o azimute de 81°00' e distân- .
cia de 164m, até o ponto 32, de coordenadas geográficas latitude
25°31 '43" S e longitude 48°51 '28" WGr, situado na margem de
um valo; daí, segue pela margem do mencionado valo, confrontando com terras de Irmãos malucelli & Cia. Ltda., numa distância de 364,3m, até o marco 33, de coordenadas geográficas latitude 25°31 '39" S e longitude 48°51 '17" WGr; daí, segue por
uma linha seca, divisando com terras de Angelo Turra, com o
azimute de 321 °00' e distância de 94m, até o marco 0, início da
descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta Geográfica
do Ministério do Exército, Diretoria do Serviço Geográfico, folha SG. 22-X-D-V-l, escala 1:50.000, ano 1970).
g) Área VII - denommada "Central», com 1.169.3348ha
(mil, cento e sessenta e nove hectares, trinta e três ares e quarenta e oito centiares]: partindo do marco 0, de coordenadas
geográficas latitude 25°28'17" S e longitude 48°49'56" WGr, situado no cruzamento da Estrada Central com a linha limite da faixa de domínio da ferrovia da Rede Ferroviária Federal SI A.,
segue pela linha limite da faixa de domínio da ferrovia com distância de 230m, até o marco 1, situado na margem direita do Rio
Nhuridiaquara: dai, segue pela margem direita do Rio Nhundiaquara, à montante, com distância de 2.30Sm, até o marco 27;
dai, segue por um valo, divisando com terras de F. Bridarolli,
com o rumo de 07°58' NO e distância de 198m, até o marco 28;
daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras dos Irmãos Cassilha, com o rumo de 46°30' NO e distância de 206m,
até o ponto 30, situado na margem de uma estrada; daí, segue
pela margem da estrada, confrontando com terras dos Irmãos
Cassilha, numa distância de 420m, até o marco 31, situado na
margem direita do Rio Nhund iaquara ; daí, segue pela margem
direita do Rio Nhundiaquara, à montante, numa distância de
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521m, até o marco 36; dai, segue atravessando o Rio Nhundiaquara, numa distância de 65m, até o marco 37, situado na outra
margem; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Jorge e Vitor de Rocco, com o rumo de 05'00' NE e distância de 91,4m, até o marco 38; daí, segue por uma linha seca,
confrontando ainda com terras de Jorge e Vitor de Roeca, com o
rumo de 09'00' NE e distância de 820m, até o marco 39; dai, segue por uma linha seca, divisando com terras de J. Malucelli e
outros, com o rumo de 10'00' NE e distância de 526m, até o
marco 40, de coordenadas geográficas latitude 25'26'33" S e longitude 48'50'16" WGr; dai, segue por uma linha seca, confrontando com o lote 58 do Núcleo Sesmaria, com o rumo de 45'30'
NO e distância de 595m, até o marco 41, situado na margem da
Estrada do Bananal; dai, segue pela margem da Estrada do Bananal, confronlando ainda com o lote 58 do Núcleo Sesmaria,
numa distância de 248,6m, até o marco 44; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras de Odenir 'I'onettí, com o rumo
de 31 '00' NE e distância de 321m, até o marco 45; dai, segue por
uma linha seca, divisando com terras de Izaltino e Lenir Lonar
Tonetti, com o rumo de 17'00' NE e distância de 252m, até o
marco 46; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras
de José Lourenço Malucelli, com os seguintes rumos e distâncias: 05'00' NO e 232m, até o marco 47; 32'00' NE e 385m, até o
marco 48; 20'00' NE e 355m, até o marco 49, de coordenadas
geográficas latitude 25'25'29" S e longitude 48'50'19" WGr;
48'00' NO e 180m, até o marco 50; 85'00' NO e 295m, até o marco 51; 40'00' SO e 110m, até o marco 52, situado na divisa das
terras da Colônia Marques; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras da Colônia Marques, com o rumo de 25'15' SO
e distância de 500m, até o marco 53; dai, segue por uma linha
seca, divisando com terras de Celso Macedo, com o rumo de
65'48' SO e distância de 300m, até o marco 54; dai, segue por
uma linha seca, divisando com terras de Antonio de Souza, com
os seguintes rumos e distâncias: 25°30' SE e 277m, até o marco
55; 61 '00' SO e 426m, até o marco 56; 05'00' NO e 180m, até o
marco 57; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras
dos Irmâos Cassilha, com o rumo de 55°00' SO.e distância de
714m, atravessando a Estrada do Bananal, até o marco 58, si~
tuado na margem direita do Rio Água do Bananal; daí, segue
pela margem direita do Rio Água do Bananal, confrontando
com terras de João Luqueta, com distância de 102m, até o marco 59, situado na margem da Estrada Porto de Cima; dai, segue
pela margem da Estrada Porto de Cima, confrontando com terras de João Luqueta e Oliverio Lamour, numa distância de
1.407m, até o marco 60, de coordenadas geográficas latitude
25'26'26" S e longitude 48'52'01" WGr, situado na margem es-
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quer-da do rio Nhundiaquara; daí, segue pela margem esquerda
do Rio Nhundiaquara, à jusante, numa distância de 1.004m, até
o marco 76; daí, segue com o rumo de 00°00' S e distância de
63m, até o marco 77, situado num valo, na outra margem do Rio
Nhundiaquara; daí, segue pelo mencionado valo, confrontando
com terras de Benjamim Cassilha, Lotário H. Gunter e Orlando
Lopes, numa distância de 629m, até o marco 84; dai, segue por
uma linha seca, confrontando com terras de Orlando Lopes,
com o rumo de 54"30' SO e distância de 390m, até o marco 85,
situado' na margem da Estrada da Graciosa; daí, segue pela
margem da Estrada da Graciosa, no sentido geral Sudeste, confrontando com terras da Colônia Cary, numa distância de
1.654m, até o marco 86, situado no ponto de junção da Estrada
da Graciosa Com uma estrada vicinal; daí, segue pela margem
da estrada vicinal, confrontando com terras da Indústria Lioval
S.A., numa distância de 619m, até o marco 88; dai, segue atravessando a estrada vicinal, por uma linha seca, divisando com
terras da Indústria Lioval SI A., com o rumo de 20"30' SE e distância de 300m, até o marco 89; dai, segue por uma linha seca,
divisando com terras da família Valério. com os seguintes rumos e distâncias; 82"00' SE e 525m, até o marco 90; 12"30' SE e
298m, até o marco 91; daí, segue por uma linha seca, divisando
com terras da família Valério e família Menin, com o rumo de
80"30' SO e distância de 790m, até o marco 93, de coordenadas
geográficas latitude 25"28'03" S e longitude 48"50'30" WGr, situado na margem da Estrada Graciosa; dai, segue pela margem
da Estrada da Graciosa, no sentido da cidade de Morretes, numa distância de 520m, até o marco 94; daí, segue atravessando a
Estrada da Graciosa, com o rumo de 45"00' SO e distância de
30m, até o marco 95, situado na margem direita do córrego Ponte Alta, que neste ponto margeia a Estrada da Graciosa; daí, segue à montante do Córrego Ponte Alta, confrontando com terras
da Indústria de Papel São Marcos Ltda., numa distância de
987m, até o marco 106; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do espólio de Otávio Faria, com o rumo de
63"00' SO e distância de 356m, até o marco 107; dai, segue por
uma linha seca, atravessando a ferrovia da Rede Ferroviária
Federal SI A. e confrontando ainda, com terras do espólio de
Otávio Faria, com o rumo de 15"00' SE e distância de 169m, até
o marco 108, situado na linha limite da faixa de dominio da ferrovia; dai, segue pela linha limite da faixa de dominio da ferrovia, numa distância de 676m, até o marco 109; dai, segue por
uma linha seca, confrontando com terras de José Leandro.. com
o rumo de 27"00' SO e distância de 110m, até o marco 110; dai,
segue por uma cerca de arame, divisando com terras de José
Leandro e Sidnei Antunes de Oliveira, com o rumo de 32"00' SE
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e distância de 884m, até o marco 111; dai, segue por uma linha
seca, confrontando com terras de Augusto Kubach, com os seguintes rumos e distâncias: 74"00' NE e 485m, até o marco 114;
26'30' SE e 608m, atravessando a Estrada da América, até o
marco 115; 10"05' SO e 121,9m, atravessando o Rio Marumbi;
até o marco 116, situado na margem direita do Rio Marumbi;
daí, segue à montante do Rio Marumbi, por sua margem direita,
com a distância de 1.245m, até o marco 128, situado frente à foz
do córrego Cruz Alta, no Rio Marumbi; daí atravessa o Rio Marumbi e segue à montante do córrego Cruz Alta, confrontando
com terras de Sabino Rosíno, Leopoldo Jankovski, Narciso Barbosa, João Robassa, Isabel Ricardo e Vitorio Robassa, numa
distância de 2.348m, até o marco 165; dai, segue por uma linha
seca, divisando com terras de João Stacechem, com o rumo de,
28'00' SE e distância de 395m, até o marco 166, de coordenadas
geográficas latitude 25"30'09" S e longitude 48'51 '30" WGr, situado na margem esquerda do Rio Marumbi; daí, segue à jusante do Rio Marumbí, numa distância de 1.560m, até o marco 187;
daí, atravessando o rio, segue com o rumo de 75°00' SE" e distância de 76m, até o marco 188, situado na outra margem do Rio
Marumbi; daí, segue por uma linha seca, divisando com terras
de Johann Faber do Paraná S.A., com os seguintes rumos e distâncias: 75'00' SE e 280m, até o marco 189, 68'00" NE e 703m,
até o marco 191; daí, segue por uma linha seca, divisando com
terras de Sebastião Oliveira, com os seguintes rumos e. distâncias: 88'00' NE e 282m, até o marco 192; 63"00' SE e 894m, até o
marco 193, situado na margem da Estrada Anhaia; dai, segue
pela margem da Estrada do Anhaía, no sentido da cidade de
Morretes, numa distância de 100,3m, até o marco 194; dai, segue
por uma cerca de arame, divisando com o imóvel General, com
os seguintes rumos e distâncias: 72°30' NO e 150m, até o marco
195; 15'15' NE e 75m, até o marco 196; 75"00' SE e 150m, até o
marco 197, situado na margem da Estrada do Anhaia; dai, segue
pela margem da Estrada do Anhaia, numa distância de 440m,
até o marco 198, situado no limite da faixa de domínio da ferrovia da Rede Ferroviária Federal S.A,; dai, segue pela linha limite da faixa de dominio da ferrovia, com distância de 260m,
até o marco 199; daí, segue por uma cerca de arame, divisando
com terras de Arcangelo Foltran, com os seguintes rumos e distâncias: 62'38' SO e 178m, até o ponto 200, 89"32' NO e 120m,
até o ponto 201; 51 '32' NO e 340m, até o ponto 202; 06'20' NO e
50m, até o marco 203, situado na margem direita do Rio Marumbi; daí, atravessando o Rio Marumbi, segue, ainda, uma cerca
de arame, divisando com terras do espólio de Santo de Bona,
COm os seguintes rumos e distâncias: 06°20' NO e 65m, até o
ponto 204; 59'25' NO e 60m, até o ponto 205; 40'20' NO e 80m,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

295

até o ponto 206; 05'45' NO e 60m, até o ponto 207; 28'15' NE e
125m, até o ponto 208; 45'45' NE e 140m, até o ponto 209; 10'35'
NE e 20m, até o ponto 210; 74'28' NE e 215m, até o ponto 211;
daí segue ainda por uma cerca de arame, divisando com o perímetro urbano da cidade de Morretes, com os seguintes rumos e distâncias; 42'32' NO e 185m, até o ponto 212; 90'00'0 e 274m, até o
ponto 213, situado na margem da Estrada da América; 61 '34'
SO e 100m, cruzando a Estrada da América, até o ponto 214;
26'15' NO e 456m, até o ponto 216; 72'55' NE e '10m, até o ponto
218; 01 °55' NO e 241m, até o ponto 222; 73'35' NO e 290m, até o
ponto 223; 35'10' SO e 45m, até o ponto 224; 04'28' SO e 35m,
até o ponto 225; 58'05' NO e 180m, até o ponto 227; dai, segue
confrontando ainda com o perímetro urbano da cidade de Morretes, cruzando transversalmente a ferrovia da Rede Ferroviária·
Federal S.A., com o rumo de 33'30' NE e distância de 115m, até
o marco 229, situado na linha limite da faixa de domínio da ferrovia; daí, segue pela linha limite de faixa de domínio da ferrovia, numa distância de 175m, até o marco 230, situado no início
de um valo; daí, segue pelo mencionado valo, no sentido Este,
confrontando ainda com o perímetro urbano da cidade de Morretes, numa distância de 484m, até o ponto 233; daí, segue por
uma linha seca, divisando com o perímetro urbano da cidade de
Morretes, com o rumo de 70'30' NE e distância de 390m, cruzando a estrada da Graciosa, até o marco 235, situado na margem
da mencionada estrada; daí, segue pela margem da Estrada
Graciosa, numa distância de 190m, até o ponto 236, situado no
cruzamento com a linha limite da faixa de domínio da ferrovia
da Rede Ferroviária Federal S.A., daí, segue pela linha limite
da faixa de domínio da ferrovia, no sentido geral Este, numa
distância de 364m, até o marco O, início da descricão deste
perímetro (Fonte de referência: memorial descritivo de responsabilidade do Agrimensor Darlan Moraes, Crea n? 202/TD - 7?
Região, ano 19821.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: ai os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas;b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram os imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto Nacíonal de Colonízação e Reforma Agrária INCRA fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis rurais de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-Ie
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.
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Brasília, 28 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Danilo Venturíni

DECRETO N? 90.115; DE 29 DE AGOSTO DE 1984
Dá nova redação aos artigos 3:", 5:" e
10, do Decreto n:' 84.333, de 20 de dezembro
de 1979, que cria o Quadro Auxiliar de Oticieie (QAO), extingue os Quadros de on:
ciais de Aâminietreçüo (QOA) e de Oficiais
Especialistas (QOE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 7? e artigo 10 da Lei n? 6.391, de 9 de dezembro 1976, que
"dispõe 80 bre o Pessoal do Ministério do Exército,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 3?, 5? e 10, do Decreto n? 84.333, de 20 de dezembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? Os cargos a serem exercidos pelos oficiais pertencentes ao QAO serão grupados dentro das seguintes categorias:
Administração Geral;
Saúde;
Material Bélico;
Topógrafo;
Músico.
§ I? A categoria de Administração Geral é constituída pelos atuais oficiais das categorias:

Administração Geral;
Contador;
Radiotelegrafista;
Suprimento.
§ 2? A categoria de Saúde é constituída pelos atuais oficiais das categorias:
Saúde;
- Veterinária.
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§ 3? A categoria de Material Bélico é constituída pelos
atuais oficiais das categorias:
Motomecanização;
- Armamento;
- Manutenção de Comunicações.
Art. 5? O Ministro do Exército estabelecerá as Qualificações Militares de Subtenentes e Sargentos (QMS) que concorrem ao acesso das diferentes categorias do QAO.
Art. 10. Os oficiais das categorias em extinção, de que tratam os Decretos n? 67.107, de 26 de agosto de 1970 e 19.281, de
16 de fevereiro de 1977 passarão a concorrer pela categoria Administração Geral».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor a partir de 10 de dezembro
de 1984.
.
Art. 3? Ficam revogados o artigo 7? e os parágrafos I? e 2? do
artigo lOdo Decreto n? 84.333, de 20 de dezembro de 1979, e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 90.116, DE 29 AGOSTO DE 1984
Regulamenta o Ingresso e a Promoção
no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) e dá
outra providências (RIPQAO).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com os artígos 7? e 10 da Lei n? 6.391, de 9 de dezembro de 1976, que dispõe sobre
o Pessoal do Ministério do Exército, e § 1? do artigo 2? do Decreto n?
84.333, de 20 de dezembro de 1979, que cria o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO),
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das disposições gerais
Art. 1? E ste decreto estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Subtenentes da Ativa do Exército o ingresso no Quadro
Auxiliar de Oficiais (QAO) criado pelo Decreto n? 84.333, de 20 de de-
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zembro de 1979 e, aos Oficiais já pertencentes ao QAO, o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva.
Art. 2? As promoções para o ingresso no QAO são efetuadas pelo
critério de merecimento e para os postos de I? Tenente e de Capitão pelo critério de antigüidade.
Parágrafo único. Em casos especiais, poderá haver promoção por
ato de bravura, post mortem e em ressarcimento de preterição.
Art. 3? O ingresso e as promoções no QAO são da competência do
Ministro do Exército.
CAPÍTULO II
Do íngresso no QAO
Art. 4? O recrutamento para ingresso no QAO será feito entre os
Subtenentes da Ativa das diferentes qualificações militares, que satisfaçam os seguintes requisitos essenciais:
a) possuir conceito profissional e moral, apreciados na forma deste Regulamento;
bl ter mérito suficiente mediante apuração da Comissão de
Promoções do QAO (CP-QAO);
c) possuir certificado de conclusão do ensino do 2? grau,
expedido por escola oficialmente reconhecida;
d) ter concluido com aproveitamento o Curso de Habilitação ao QAO;
e) ter, no máximo, 48 (quarenta e oito) anos 11 (onze) meses
e 29 (vinte e nove) dias de idade, na data da promoção.
Parágrafo único. O Ministro do Exército estabelecerá os demais
requisitos para o ingresso no QAO e definirá o mérito suficiente.

CAPÍTULO III

Dos quadros de acesso
Art. 5? O Quadro de Acesso por Merecimento (QAM), para o ingresso no QAO, é a relação dos Subtenentes em condições de acesso,
organizada por categorias e em ordem decrescente de pontos.
Art. 6? Os Quadros de Acesso por Antigüidade (QAA), para as
promoções aos postos de 1? Tenente e de Capitão do QAO, são as relações dos Oficiais pertencentes a este Quadro, com condições de acesso,
organizadas por postos e por categorias.
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Art. 7? O Ministro do Exército, a fim de assegurar o equilíbrio e
a regularidade no ingresso e nas promoções no QAO, deverá estabelecer:
a) a participação de cada Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos (QMS) ou categoria no correspondente Quadra de Acesse> (QA);
b) os limites quantitativos de antigüidade para a constituição das faixas de Oficiais e Subtenentes a serem estudados pela
CP-QAO para inclusão em QA ou em relação de Quota Compulsória.
Art. 8?

Os limites das faixas a estudar serão:

ai 20% (vinte por cento) do efetivo de Subtenentes, para o
ingresso no QAO, da relação única de antigüidade;
bl 20% (vinte por cento) dos efetivos de 2? Tenente para as
promoções a L? Tenente;
c) 20% (vinte por cento) dos efetivos de I? Tenente para as
promoções a Capitão.
§ I? Todos os Oficiais e Subtenentes, compreendidos dentro dos
limites estabelecidos, serão estudados pela CP-QAO, para fins de inclusão ou não nos QA e nas relações para a quota compulsória.
§ 2? Somente os Subtenentes que satisfaçam os requisitos essenciais das letra c, d e e do artigo 4? deste Regulamento deverão ser considerados, para o cálculo dos limites estabelecidos na letra a deste artigo.
§ 3? As restrições constantes do parágrafo anterior não se aplicam aos estudos pela CP-QAO para inclusão ou não nas relações para a
quota compulsória.
§ 4? Em casos especiais, o Ministro do Exército poderá ampliar
ou reduzir o limite das faixas a estudar em até 10% (dez por cento) dos
efetivos.

Art. 9? Os interstícios, tempos mínimos de permanência em cada
posto ou graduação, para fins de inclusão em Quadro de Acesso, são os
seguintes:
a) Subtenente - 3 (três) anos;
b] 2? Tenente - 2 (dois) anos;
c) I? Tenente - 3 (três) anos;
§ I? O Ministro do Exército, sempre que julgar necessário, poderá reduzir ou ampliar, em até 50% (cinqüenta por cento), os interstícios
fixados neste artigo.
§ 2? Os interstícios referidos neste artigo serão computados até a
data da promoção a que se refere o Quadro de Acesso respectivo.
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Art. 10. Para ingresso no Quadro de Acesso é necessarro que o
Oficial do QAO e o Subtenente satisfaçam aos seguintes requisitos:
I
Condições de acesso:
a) interstício;
bl ter aptidão física, comprovada periodicamente, através da verificação dos estados de saúde e físico, de acordo com
instruções baixadas pelo Ministro do Exército;
II - Conceito profissional;
III - Conceito moral.
§ 1 ~ Os conceitos profissional e moral serão apreciados pelos órgãos de processamento das promoções, através do exame da documentação de promoção e demais informações recebidas.
§ 2? O Ministro do Exército definirá e discriminará as condições
de acesso e 08 procedimentos para avaliação dos conceitos profissional
e moral.
Art . 11. O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de
Acesso quando:
I - deixar de satisfazer as condições estabelecidas nos
itens I e II do artigo anterior, em apreciação realizada pela CPQAO;
II - for considerado não habilitado para o acesso, em
caráter provisório, por ser, a juízo da CP-QAO,incapaz de atender ao requisito estabelecido no item 111 do artigo anterior;
III - for preso, preventivamente, em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;
IV - for denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado;
V - estiver submetido a Conselho de Justificação, instaurado ex oiticio;
VI - estiver preso, preventivamente, em virtude de Inquérito Policial Militar instaurado;
VII - for condenado e enquanto durar o cumprimento da
pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena, não
se computando o tempo acrescido à pena original, para fins de
suspensão condicional;
VIII - for licenciado para tratar de interesse particular;
IX - for condenado à pena de suspensão do exercício do
posto ou cargo, prevista no Código Penal Militar, durante o
prazo de suspensão;
,

X cance;

estiver em dívida com a Fazenda Nacional, por al-
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XI
for considerado prisioneiro de guerra;
XII
for considerado desaparecido;
XIII
for considerado extraviado;
XIV
for considerado desertor; ou
XV
vier a atingir a idade limite de permanência na ativa, até a data da promoção, inclusive.
§ 1? O Oficial que incidir no item II deste artigo será submetido a
Conselho de Justificação ex oiiicio,
§ 2? Recebido o Relatório do Conselho de Justificação, instaurado
na forma do parágrafo anterior, o Ministro do Exército, em sua decisão, quando for o caso, considerará o Oficial não habilitado para o
acesso em caráter definitivo, na forma do Estatuto dos Militares.
§ 3? Será excluído do Quadro de Acesso o Oficial que incidir em
uma das circunstâncias previstas neste artigo ou em uma das seguintes:
a) for nele incluído indevidamente;
b) for promovido;
c) tiver falecido;
di passar à inatividade; e
e) agregar ou estiver agregado:
1. por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde
de pessoa da família por prazo superior a seis meses contínuos;
2. em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público
civil temporário, não eletivo, inclusive na Administração Indireta;
3. por ter passado à disposição de Mínístério Cívil, de Órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou
do Distrito Federal, para exercer função de natureza civil; ou
4. por ter solicitado transferência para a reserva.

Art. 12. O Subtenente não poderá constar do Quadro de Acesso
para ingresso no QAO quando:
I - deixar de satisfazer aos requisitos estabelecidos no
artigo 4? e nos itens I e II do artigo 10, em apreciação realizada
pela CP-QAO;
II - for considerado não habilitado para o ingresso, em
caráter provisório, por ser, a juízo da CP-QAO, incapaz de atender ao requisito estabelecido no item III do artigo 10;
III - for preso, preventivamente, em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;
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IV - for denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado;
V - estiver submetido a Conselho de Disciplina, instaurado ex officio,
VI - estiver preso, preventivamente, em virtude de Inquérito Policial Militar instaurado;
VII - for condenado e enquanto durar o cumprimento da
pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena, não
se computando o tempo acrescido à pena original, para fins de
sua suspensão condicional;
VIII - for licenciado para tratar de interesse particular;
IX - for condenado à pena de suspensão do exercício da
graduação, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar;
durante o prazo dessa suspensão;
X
estiver em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance;
XI
for considerado prisioneiro de guerra;
XII
for considerado desaparecido;
XIII
for considerado extraviado;
XIV
for considerado desertor.

°

§ 1?
Subtenente, que incidir no item II deste artigo, deverá ser
submetido a Conselho de Disciplina ex offícío.
§ 2? Recebido o Relatório do Conselho de Disciplina, instaurado
na forma do parágrafo anterior deste artigo, o Ministro do Exército. em
sua decisão, quando for o caso, considerará o Subtenente não habilitado para o ingresso no QAO, em caráter definitivo, na forma do Estatuto dos Militares.
§ 3? Será excluido do Quadro de Acesso para ingresso no QAO o
Subtenente que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo ou em uma das seguintes:
a) for nele incluído indevidamente;
bl for promovido;
c) tiver falecido;
d) passar à inatividade;
e) agregar ou estiver agregado:
1. por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde
de pessoa da família por prazo superior a seis meses contínuos;
2. em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público
civil temporário, não eletivo, inclusive-da Administração Indireta;
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3. por ter passado à disposição de Ministério Civil, de Órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou
do Distrito Federal, para exercer função de natureza civil; ou
4. por ter solicitado transferên-cia para a reserva.
Art. 13. Os Quadros de Acesso, para ingresso ou promoção no
QAO, serão submetidos à consideração do Ministro do Exército, sob a
forma de proposta do Presidente da CP-QAO, até os dias 28 de fevereiro e 31 de agosto e, após aprovados, serão publicados dentro do prazo
de 10 (dezl dias.
Parágrafo único. O Ministro do Exército regulará as condições
para organização dos QA.
Art. 14. Para elaboração de Quadro de Acesso extraordinário, o
Ministro do Exército, por proposta do Presidente da CP·QAO, fixará a'
data de referência para estabelecimento dos novos limites, de acordo
com as percentagens previstas no presente decreto.

CAPÍTULO IV
Das promoções

Art. 15. As promoções serão efetuadas, anualmente, nos dias I?
de junho e I? de dezembro.
Art. 16. As vagas a serem consideradas para ingresso ou promoção no QAO serão provenientes de:
a) promoção, ao posto superior; .
b) agregação, observado o disposto no artigo 7? da Lei n:'
7.150, de I? de dezembro de 1983;
c) passagem à situação de inatividade;
d) demissão;
e) falecimento; e
1) aumento de efetivo
§ I? As vagas são consideradas abertas:
a) na data da publicação do ato que promove, agrega de
acordo com o item b deste artigo, passa para à inatividade e
demite;
b) na data oficial do óbito;
c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo.
§ 2? Cada vaga aberta em determinado posto acarretará vaga nos
postos inferiores, sendo esta seqüência interrompida no posto em que
houver seu preenchimento por excedente, ressalvado o caso de vaga
aberta em decorrência da aplicação da quota compulsória.
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§ 3? Serão também consideradas as vagas que resultarem das
transferências ex officio para a reserva remunerada, já previstas, até a
data de promoção inclusive, bem como as decorrentes de quota compulsória.
§ 4? Para cada data de promoção, só serão consideradas as vagas
decorrentes de atos publicados no Diário Oficial, até 15 de maio e 16 de
novembro de cada ano.

Art. 17. A promoção por bravura é efetivada somente em operações de guerra, pelo Ministro do Exército, pelo Comandante do Teatro
de Operações, das Zonas de Defesa ou pelo mais alto Comando isolado
da Força Terrestre.
§ I? O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária procedida por um Conselho Especial, para
este fim designado por qualquer das autoridades de que trata este artigo.
§ 2? A promoção por bravura, não efetuada pelo Ministro do
Exército, deverá ser confirmada por ato deste.
§ 3? Na promoção por bravura não se aplicam as exigências para
a promoção, estabelecidas neste decreto.
§ 4? O Subtenente promovido por bravura contará antigüidade no
posto a que foi promovido, a partir da data da promoção. Será incluído
na categoria do QAO, de acordo com a linha de acesso de sua QMS de
origem.
§ 5? Após ter sido promovido por bravura, sem possuir os requisitos essenciais estabelecidos no artigo 4? e .no artigo 10 deste decreto,
o Oficial somente concorrerá ao acesso para o posto imediato após cumprir as condições que deveria, previamente, satisfazer para ter direito
de acesso ao posto que ocupa.

Art. 18. A promoção post mortem é efetivada quando o falecimento ocorrer em uma das seguintes situações:
a) em ações de combate ou de manutenção da ordem püblíca;
b) em conseqüência de ferimento recebido em campanha ou
na manutenção da ordem pública, ou doença, moléstia ou enfermidade contraída nessas situações, ou que nelas tenha a sua
causa eficiente; e
c) em acidente de serviço, na forma da legislação em vigor,
ou em conseqüência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente.
,§ I? O Oficial ou o Subtenente será, também, promovido se, ao
falecer, satisfazia as condições de acesso e integrava a faixa dos que
concorrem à promoção pelos critérios de antigüidade ou merecimento.
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§ 2? A promoção que resultar de qualquer das situações estabelecidas nas letra a, b e c independerá daquela prevista no parágrafo anterior.
§ 3? Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo serão comprovados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem, ficha de evacuação ou talão de baixa a hospital, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeletas
de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 4? No caso de falecimento do Subtenente ou Oficial, a promoção
por bravura exclui a promoção post mortem que resultaria das conseqüências do ato de bravura.

Art. 19. O Oficial ou Subtenente será ressarcido da preterição
desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando:
a) tiver solução favorável a recurso interposto;
b) cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado;
c) for absolvido ·ou impronunciado no processo a que estiver respondendo;
d) for justificado em Conselho de Justificação, o OfiCiá\-; ou
considerado isento de culpa em Conselho de Disciplina, o Subtenente; ou
el tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo .

Art. 20. O Oficial ou Subtenente, que for promovido, será colocado no Almanaque do Exército, respeitada a antigüidade que possuía na
data da promoção.
CAPÍTULO V

Dos recursos
Art. 21. O recurso referente à cornposiçao do Quadro de
Acesso ou a direito de promoção será dirigido ao Ministro do Exército,
dentro do prazo estabelecido pelo Estatuto dos Militares e encaminhado para fins de estudo e parecer, diretamente ao Presidente da
CPQAO, a quem o Comandante, Chefe ou Diretor do Oficial ou Subtenente recorrente dará ciência imediata daquele encaminhamento.
Parágrafo único. N as informações prestadas pelo Comandante,
Chefe ou Diretor no requerimento do recorrente deverá constar a data
do Boletim Interno que tenha publicado o recebimento do documento
oficial que transcreveu o ato que o interessado julga prejudicá-lo.
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Art. 22. O recurso referente à inclusão na quota cumpulsória será
dirigido ao Ministro do Exército e encaminhado diretamente ao Presi-

dente da CP·QAO a quem o Oficial indicado para integrar a quota dará
ciência imediata do recurso.
CAPÍTULO VI
Da Comissilo de Promoções do QAO
Art. 23. A Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais (CP-QAO) é diretamente subordinada ao Ministro do Exército e
terá a seguinte constituição:
a) Presidente: Diretor de Promoções;
b) Membros: 1 (um) Oficial Superior do Estado-Maior do .
Exército e de cada um dos Departamentos e da Secretaria de
Economia e Finanças, indicados pelos respectivos Chefes, mediante solicitação do Presidente da CP-QAO;
cl Secretário: Chefe da 2~ Seção da Diretoria de Promoções.
Parágrafo único. Os membros da CP-QAO serão nomeados pelo
Ministro do Exército para um período de um ano, podendo ser reconduzidos por mais um ano.
Art. 24. A CP-QAO compete:
a) organizar, nos prazos estabelecidos neste decreto, os
Quadros de Acesso de Oficiais e Subtenentes;
bl julgar os processos de ingressos e de promoção no
QAO;
c) deliberar por maioria de votos, presentes, no mínimo,
dois terços de seus membros.
§ I? O Presidente tem apenas voto de qualidade e, conseqüentemente, a preponderância em caso de empate.
§ 2? Somente por imperiosa necessidade poder-se-á justificar a
ausência de qualquer membro aos trabalhos da CP-QAO.
§ 3? O Ministro do Exército estabelecerá as atribuições, prerrogativas e condições de funcionamento da CP-QAO.
CAPÍTULO VII
Das disposições finais
Art. 25. O Ministro do Exército fixará os requisitos para o recrutamento, seleção, matricula e funcionamento do Curso de Habilitação
ao QAO (CHQAOI de que trata a letra d do artigo 4? deste decreto,
bem como estabelecerá a data de entrada em vigor daquela exigência.
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Parágrafo único. Enquanto não estiver em vigor a exigência de
que trata a letra d) do artigo 4? deste Regulamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos permanece como um dos requisitos essenciais
para o ingresso no QAO.
Art. 26. Estão dispensados do requisito essencial definido na letrá. d do artigo 4? deste Regulamento os Subtenentes da Categoria Músico, sendo acrescido para esses, como requisito essencial, serem habilitados Mestre de Música.
Art. 27. O Ministro do Exército, que poderá delegar atribuições
previstas neste decreto ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal,
obedecidas as disposições legais e regulamentos, deverá baixar dentro
de 60 (sessenta) dias, Intruções Gerais especificando as atribuições delegadas e regulando os demais aspectos da aplicação deste decreto.
Art. 28. Os casos não previstos no presente Regulamento serão
solucionados pelo Ministro do Exército, ouvida a CP-QAO.
Art. 29. Este decreto entrará em vigor a partir" de 10 de dezembro
de 1984.
Art. 30. Ficam revogadas os Decretos n? 84.355, de 31 de dezembro de 1979, 86.070, de 4 de junho de 1981 e 88.862, de 17 de outubro de
1983, e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 90.117, DE 29 DE AGOSTO DE 1984
Transfere da Indústria Comércio e Cultura de Madeiras 8guário S.A., para a
Companhia Sengés de Papel e Celulose a
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica, para uso exclusivo, no Mu·
nícipío de Castro, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos termos dos artigos
140 e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e Decreto n?
61.581, de 20 de outubro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo MME n? 704.110/79,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida para a Companhia Sengés de Papel e Celulose a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
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trecho do rio Socavão, situado no distrito de Socavão, Município de
Castro, Estado do Paraná, de que é titular a Indústria Comércio e Cultura de Madeiras Sguárío S.A., em virtude do Decreto n? 39.944, de 6
de setembro de 1956, não conferindo, o presente titulo, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d 'água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado do Paraná,
titular do dominio das águas, se manifeste, nos 2 (dois] anos que antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse
ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do
mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.118, DE 29 DE AGOSTO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de conetituiçeo 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 artigo 81, item HI, da Constituição, tendo em vista o disposto

ATOS DO PODER EXECUTIVO

309

no artigo 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 n? 27100.000068/84-62,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 15,00m (quinze metros) a 30,00m (trinta metros) de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão, em 69kV, a ser estabelecida
entre as estruturas n?s 1-1 e 1-2 da linha de transmissão ItuveravaMiguelópolis e a subestação Pedregulho, nos Municipios de Ituverava,
Jeriquara e Pedregulho, Estado de São Paulo, cujos projeto e Planta de
Situação n? BX-Al-l1.510-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 n? 27100.000068/8462.
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 l imitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da serv idão, 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, 29 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.119, DE 29 DE AGOSTO DE 1984
Transfere da Indústria Comércio e CuI· .

ture de Madeiras Sguário S.A., para a
Companhia Sengés de Papel e Celulose a
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica, para uso exclusivo, no Mu·
nicipio de Jeguetieive, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos termos dos artigos
140 'e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934 e Decreto n?
61.581, de 20 de outubro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo MME n? 704.109/79,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida para a Companhia Sengés de Papel e Celulose a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Areias, situado no Municipio de Jaguariaiva, Estado do
Paraná, de que é titular a Indústria Comércio e Cultura de Madeiras
Sguário S.A., em virtude do Decreto n? 32.704, de 5 de maio de 1953,
não conferindo, o presente titulo, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da' concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construidas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
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de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d 'água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado do Paraná,
titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois] anos que antecederem G "im do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse
ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do
mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.120, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Crê
15.000.000.000.00, 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
15.000.000.000,00 (quinze bilhões 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 do excesso de arrecadação da receita oriunda de
Contribuições para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.a. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.121, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República, o crésuplementar no valor de Cr$
240.000.000,00, para reforço de âotecso consignada no vígente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$
240.000.000,00 (duzentos 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.
Brasilia, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 31-8-84.
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DECRETO N? 90.122, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, 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 atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus. o crédito suplementar no valor de Cr$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no

D.p.

de 31-8-84.

DECRETO N? 90.123, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia, o crédito suplementar no valor de Cr$
644.452.000,00, para reforço de dotações orçamentárias
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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
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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644.452.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e
cinqüenta 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 de 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, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.124, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor de diversas Unidades Orçamentârias,
o crédito suplementar no valor de Crs
8.300.000.000,00, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta, o
crédito suplementar no valor de Crs 8_300.000_000,00 (oito bilhões e trezentos 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.
Brasilia, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.125, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda e ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municipios, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.971.900.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda e ao Subanexo
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municipios/Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor
de Crê 6.971.900.000,00 (seis bilhões, novecentos e setenta e um milhões
e novecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 31-8-84.
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DECRETO

N~

90.126, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.720.000.000,00, 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 5~, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item U, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de d iver-,
sas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.720.000.000,00 (dois bilhões e setecentos e vinte 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 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, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Ga:lvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.127, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre à Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$
21.221.000.000,00, 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 5?, item UI, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H. da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento ~ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 21.221.000.000,00 Ivinte e um bilhões duzentos e vinte 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 d isposíções em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.128, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Senado Federal. o crédito suplementar no valor de c-e 1.540.000.000,00,
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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, daLei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal, em favor do Centro de Informática e Processamento de Dados, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.540.000.000,00 lum bilhão e quinhentos e 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, 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, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.129, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Promulga O Tratado de Nairobi sobre
Proteção do Símbolo Olímpico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 21, de 4 de junho de 1984, o Tratado de Nairobi sobre Proteção do Simbolo Olimpico, concluido em Nairobi, a 26 de setembro de
1981;
Considerando que o Instrumento de Ratificação do referido Tratado pela República Federativa do Brasil foi depositado em Genebra a 10
de julho de 1984;
Considerando que o mencionado Tratado entrou em vigor para a
República Federativa do Brasil a 10 de agosto de 1984;
DECRETA;
Art. I? O Tratado de N airobi sobre Proteção do Simbolo Olimpico, 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.
Brasilia, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o tratado está publicado no

D.O. de 31-8-84.

DECRETO N? 90.130, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos

de Pedagogia e de Letras da Autarquia
Educacional do Salgueiro - Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, 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 Decretolei n:' 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação CEE/PE n? 68/84, conforme consta dos
Processos nvs 284 e 529/84 CEE, e n" 23000.012872/84-1, do Ministério
da Educação e Cultura.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Pedagogia
com habilitações em Magistério, Administração Escolar e Supervisão
Escolar, e de Letras com habilitação em Português!Inglês, ministrados
pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, mantida pela
Autarquia Educacional do Salgueiro com sede na cidade de Salgueiro,
Estado de Pernambuco.
Art. 2? Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.131, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de
Ciências Contábeis e de Administração de
Varginha.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n:' 465/84, conforme consta do Processo n:'
1.543/80 CFE, e 23001.000693/84-0 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 Contábeis e
de Administração de Varginha, mantida pela Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade-Setor Local de Varginha, com sede na cidade
de Varginha, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.132, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Nutrição da Faculdade de Farmácia e Bio·
química de Presidente Prudente.

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 ? 494/84, conforme consta do Processo n?
2.610/79 CFE, e 23001.000697/84-6; do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Nutrição, a
ser ministrado pela Faculdade de Farmácia e Bioquimica de Presidente
Prudente, mantida pela Associação Prudentina de Educação e Cultura,
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, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.133, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
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 artigo 81, item IlI, 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,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, ao Município de Miracema do Norte,
no Estado de Goiás, o imóvel denominado «Lote n? 54, do Loteamento
'I'abocão, 3~ Etapa», com a área de 36,SOha (trinta e seis hectares e oitenta ares). situado naquele Município e que tem o seguinte perímetro:
partindo do marco 1, cravado na Rodovia Bernardo Sayão, segue com o
rumo de 28'30' SE e distância de 740m, na divisa com o lote n? 53, até o
marco 2, cravado à margem direita do Ribeirão dos Bois; daí, segue pelo referido ribeirão acima, até o marco 3, cravado à margem do Ribeirão dos Bois, com a Rodovia Bernardo Sayão; daí, segue pela referida
Rodovia, dividindo com o Loteamento Pé do Morro - 2? Etapa, até o
marco 1, inicial da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado em nome da União, no Registro de Imóveis da Comarca de Miracema do Norte, no Livro 2-J, n. 149, matrícula 2.809.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à implantação do Povoado Vila Nova, no Município de Miracema do Norte, Estado de Goiás.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá de pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indeniz ação, 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, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do
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.
Brasília, 30 de agosto de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.134, DE 30 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Cotonização e Reforma Agrária - INCRA, a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, 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,
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DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agr
fia - INCRA. autorizado a doar, ao Município de Porto Nacional, no
Estado de Goiás, o imóvel denominado "Lote 34-E, do Loteamento Bananal, Gleba L», com área de 326,4125ha (trezentos e vinte e seis hectares, quarenta e um ares e vinte e cinco centiares), situado naquele Município e que tem o seguinte perímetro: partindo do marco 6, cravado
na divisa com os lotes 26 e 34, segue confrontando com o lote 34, passando pelo marco 5, com os seguintes azimutes e distância: 76°56'51" e
369,68m, 76"55'13" e 586,24m, até o marco 4; daí, segue confrontando
com a Estrada Porto Nacional - Paraiso do Norte, passando pelos
marcos 35 e 36, com os seguintes azimutes e distâncias: 155°16'38" e
29,17m, 154°14'45" e 466,45m, 120'54'26" e 114,65m, até o marco 20; dai,
segue na mesma confrontação, atravessando o Córrego Bananal, com o
azimute de 124'30'05" e distância de 512,64m, até o marco 37; dai, segue
na mesma confrontação, com azimute de 152°11'35" e distância de
815,18m, até o marco 13; daí, segue confrontando com o lote 35; com
azimnte de 165°44'05" e distância de 467,79m, até o marco 29; dai, segue
confrontando com o lote 12, com azimute de 292°57'14" e distância de
871,58m, até o marco 30; daí, segue na mesma confrontação, atravessando o Córrego Bananal, com o azimute de 262'38'36" e distância de
2.123,41m, até o marco 31; dai, segue confrontando com os lotes 13 e 26,
com azimute de 23°51 '16" e distância de 1.844, 20m, até o marco 6, inicial da descrição deste perimetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado em nome da União, no Registro de Imóveis da Comarca de Porto
Nacional, no livro 2-AC, fl , 172, matricula 7.274.
á-

Art. 2? O imóvel a ser doado destina- se à implantação do Povoado de Serr anópol is, no Municípios de Porto Nacional, Estado de Goiás .
.Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, 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, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de
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, 30 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
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DECRETO N? 90.135, DE 31 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia, o crédito suplementar no valor de Cr$
547.542.000,00, para reforço de áoteçaee orçamentárias
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 I?, item II, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, e Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 547.542.000,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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
exercicio, de acordo com o artigo I?, item II, da Lei n'' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 3-9·84.

DECRETO N? 90.136, DE 31 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em tevor do Serviço do Patrimônio da União SPU, 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 III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o árt.igo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Serviço do Patrimônio da União - SPU, 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 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, 31 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 3-9-84.

DECRETO N? 90.137, DE 31 DE AGOSTO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, em
favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.000.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.000.000.000,00
(vinte 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 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.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

325

Brasília, 31 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 3·9·84.

DECRETO N? 90.138, DE 31 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Estudos Sociais da Facul- .
dade de Ciências Humanas do Sul Paulista.

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 Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 380/84, conforme consta do Processo n?
2.189/80 CFE, e 23033.006095/84-7 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Educação Moral e Cívica para o ensino de I? e 2? graus, licenciatura plena.
no curso de Estudos Sociais, ministrado pela Faculdade de Ciências
Humanas do Sul Paulista, mantida pelo Centro Educacional do Sul
Paulista, com sede na cidade de Itapeva, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Fígueiredo Ferraz

DECRETO

N~

90.139, DE 31 DE AGOSTO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Nutrição da Associação Salgado de Oliveira
de Educação e Cultura.

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 47da 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? 497/84, conforme consta do Processo n?
222/81 CFE, e 23001.000679/84-8 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Nutrição, a
ser ministrado pela Faculdade de Nutrição de São Gonçalo, mantida
pela Associação Salgado' de Oliveira de Educação e Cultura, com sede
na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposrções em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.140, DE 31 DE AGOSTO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Regional de
Dracena Ltda. para explorar serviço de radiodifusão senora em onda média, na cidade de Dracena, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das, atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, combinado como artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, 'aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 21 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 15.226/81 (Edital n? 102/81),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Regional de Dracena
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ciade de
Dracena, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos' e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrgigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de [aneirode 1983.
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Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 90.141, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
c-s 375.754.000,00. 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Crê 375.754.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e quatro 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 H deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua nubl icacão.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 5·9·84.
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DECRETO N? 90.142, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 300.000.000,00, para reforço
de dotação consignado 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Sáude, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de 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 do excesso de arrecadação da receita (Fonte 50),
conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei Orçamentária em vigor.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em. contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
.República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no D.a. de 5-9-84.
DECRETO N? 90.143, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral, o credito suplementar
no valor de Crs 11.000.000.00. para reforço
de
dotação
consíennde
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 artígo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de CrS 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros I, 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 disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 5·9-84.

DECRETO N? 90.144, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar, no valor de Cr$
513.000.000,00. 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas - CENAFOR, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 513.000.000,00 (quinhentos e treze
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.
Brasilia, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 5-9-84.
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DECRETO N? 90.145, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de CrS 1.674.765.000,00. para reforço de dotações consig-nadas 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 5?,item Il l, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Re.cursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Crê 1.674.765.000,00 (um bilhão seiscentos e setenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necesários 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, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
José Flávio Pé cora
Os anexos estão publicados no D.O. de 5-9-84.

DECRETO N? 90.146, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
dito

Abre à Presidência da República o crésuplementar no valor de Cr$

246.000.000,00, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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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 Crs
246.000.000,00 (duzentos e 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 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, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 5-9-84.

DECRETO N? 90.147, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre a Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Crs
600.000.000,00, para reforço de dotecõee
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atr iburcão que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Deparcamente Administrativo do Serviço Público e da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crs 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias indicadas no Aenxo 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.
Brasilia, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 5-9-84.

DECRETO N? 90.148, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abú! à Presidência da República ó
crédito
suplementar
no
valor
CrS
12.416.646.000,00. 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas e do Departamento Administrativo do Serviço Público - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 12.416.646.000,00 (doze bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e sei mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias inidicadas 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
exercico, de acordo com o artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 5-9·84.
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90.149, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Crs 1.313.539.000,00, para reforço de dotacões orcementeriee 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.313.539.000,00 (um bilhão, trezentos e treze milhões, qui_O
nhentos 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 de 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.
Brasilia, 4 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernene Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 5-9-84.

DECRETO N? 90.150, DE 4 DE SETEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de
2.000.000.000.00. para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

c-s

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da
Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões 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 setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 5·9·84.

DECRETO N? 90.151, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Altera a denominação da Comissão Mi·
litar Brasileira em Washington, no Ministério do Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de conformidade com o
disposto 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,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada a denominação da Comissão Militar Brasileira em Washington, passando para «Comissão do Exército Brasileiro
em Washington" (CEBW).
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.
Brasília, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 90.152, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidede pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à 'passagem de linha de trensmíeeso da Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, no Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 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 n? 27100.001879/84-81,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
variável de 25,00m (vinte e cinco metros) a 40,00m (quarenta metros) de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 230kV, a ser estabelecida entre a Subestação Imperatriz e a Subestação Porto Franco,
nos Municípios de Imperatriz e Porto Franco, Estado do Maranhão,
cujos Projeto e Planta de Situação n? LT-4-24688 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.001879/84-81.
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 atribu-ído 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 do Norte do Brasil S.A.
ELETRONüRTE, 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, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.153, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de subtransmissão 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 Il l, da Constituição, tendo em vísta 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 n? 27104.000205/84,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 8,00m (oito metros) de largura, tendo como eixo o novo trecho da linha de subtransmissão Frei, em 25/34,5kV, a ser estabelecido entre as
Subestações Transformadoras de Distribuição São Bento e Cap ivar i,
no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, cujos
Projeto e Planta de Situação n'' ERA-BF 452/83 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n''
27104.000205/84.
Art. 2? Fica autorizada a LIG HT - 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 do trecho da linha de subtransmissão 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 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 do mencionado trecho de 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 haj a 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 EletricidadeS.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, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.154, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de deeeiirooriecâo. área de terra necessária
j
imolentecao da cscecao transformadora de distribuição Barra Funda da
ELETROPAULO - Eletricidade de São
Paulo S.A .. no Estado de Seo 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
art. 5?, letra i. do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo n? 27100.000881184-97,
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DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de
5.173,83m 2 (cinco mil, cento e setenta e três metros quadrados e oitenta
e três decímetros quadrados), necessária à implantação da estação
transformadora de distribuição Barra Funda, 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? 15.115, aprovada por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n?
27100.000881184-97 e assim descrita:
- tem início no ponto C, localizado no alinhamento sul
da rua Marta, distante 2,50 metros, medidos pelo alinhamento
acima, da interseção dos- prolongamentos deste alinhamento
com o alinhamento leste da rua Dona Elisa; segue com o rumo de NE 57'25'56", pelo alinhamento sul da rua Marta, na
distância de 93,74 metros, até o ponto D; deflete à direita e
segue com o rumo de SE 75'03'29", na distância de 3,53 metros, até o ponto E; deflete à direita e segue com o rumo de
SE 27'36'30", pelo alinhamento oeste da rua Margarida, na
distância de 51,80 metros, até o ponto F; deflete à direita e segue com o rumo de SW 57'26'00", na distância de 92,21 metros, até o ponto A; deflete à direita e segue com o rumo de
NW 34'40'37", pelo alinhamento leste da rua Dona Elisa, na
distância de 51,85 metros, até o ponto B; deflete à direita e
segue com o rumo de NE 13'35'34", na distância de 3,43 metros, até o ponto C, onde teve início esta descrição.
Art. 3? Fica autorizada a ELETROPAULO - Eletricidade de
São Paulo 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 publicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

ATOS DO PODER EXECUTIVO

339

DECRETO N? 90.155, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Renova prazo de concessão outorgada à
Companhia Nacional de Grafite Ltda. para
o aproveitamento de energia hidráulica de
um desnível, existente no rio Sant 'Ana, para uso exclusivo, no Município de Camacbo, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere .o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 80 do Decreto n:' 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e o que consta do Processo n? 27100.000496/84-86,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da
data de publicação deste decreto, a concessão outorgada à Companhia
N acionai de Grafite Ltda., através do Decreto n? 35.952, de 29 de julho
de 1954, atualmente N acionai de Grafite Ltda., em decorrência da alteração do contrato social, constante do Processo n? 27100.000496/84-86,
para o aproveitamento da energia hidráulica de um desnível, existente
no rio Sant'Ana, para uso exclusivo, no Município de Camacho, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2? A Nacional de Grafite Ltda. observará as condições previstas no Decreto n? 35.952, de 29 de julho de 1954, e outras que vierem
a ser estipuladas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.156, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 29101.000380/84, 123.422/83,
71.682/83 e 29103.000058/84,
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DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 281, de 11 de junho de
1960.
Entidade: Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda.
Cidade: Campos
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 804, de I? de setembro de
1949.
Entidade: Sociedade Pedritense de Rádio Ltda.
Cidade: Dom Pedrito
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 799, de 26 de agosto de
1950.
Entidade: Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda.
Cidade: Telêmaco Borba
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 49, de 4 de fevereiro de
1960, revigorada pela Portaria MJNI n? 179-B, de 11 de abril
de 1962.
Entidade: Rádio Trairy Ltda.
C idade: Natal
Unidade da Federação: Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de- Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.157, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona, situados nos Municioioe do Rio de Janeiro, Niterói, Mangaratiba e Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro; Ipoiuce, Estado de Pernambuco; Salvador, Estado da Bahia; Gueruie,
Santos e São Vicente, Estado de São Paulo.

O PR"'SIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o ~Il ,,~go 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) a adquirir o domínio útil:
1) Odile Leonie Marie .Iosephe Berard Rubirosa, de nacionalidade francesa, da fração ideal de 0,013 do terreno de marinha, situado na Avenida Atlântica n:' 1.782, correspondente ao
apartamento n? 505, com direito a 2 (duas) vagas na garagem,
Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768-19.147, de
1983;
2) Camilo Cuquejo Suárez e sua mulher Maria Del Carmen
Castro Cuque]o, ambos de nacionalidade espanhola, de 25% da
fração ideal de 1/364 do terreno de marinha, situado na Avenida
Nossa Senhora de Copacabana n? 1.241, correspondente à Loja
n ? 1.241-M, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme
Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob n? 076849.110, de 1983;
3) Rachmil Karmiol, de nacionalidade polonesa, da fração
ideal de 0,001779 do terreno nacional interior, situado na Rua
Senador Dantas n:' 117, correspondente ao apartamento n:'
1.523, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 10768-06.890,
de 1984;
4) Adriana Lion de Picard, de nacíonalidade argentina, da
fração ideal de 2/66 do terreno de marinha, situado na Avenida
Rui Barbosa n:' 460, correspondente ao apartamento n:' 1.601,
com direito a 1 (uma) vaga na garagem, Município e Estado do
Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério
da Fazenda, sob o n:' 0768-39.461, de 1983;
5) Gidío Novello, de nacionalidade italiana, da fração ideal
de 7,15% do terreno nacional interior, situado na Avenida Pas-
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teur n:' 493, correspondente ao apartamento n:' 01, Município e
Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo Protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob <i n? 0768-46.625, de 1982;
6) Michael Franz Josef Steffens, de nacionalidade alemã,
da fração ideal de 1/28 do terreno de marinha, situado na Rua
Edmundo March n? 40, correspondente ao apartamento n:' 1.402,
Município de N iterái, Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 076838.927, de 1978;
7) David Lee Miller e sua mulher Glenda McCauley Miller,
ambos de nacionalidade norte-americana, do terreno de marinha, designado por Lote n? 06 da Quadra B-7, do Loteamento
Enseada de Serrambi, situado na Praia de Cacimbas, Município.
de Ipojuca, Estado de Pernambuco, conforme Processo Protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0480-02.700, de 1983.
b) a adquirir o direito preferencíal ao aforamento:
I) William Stuart Marrs, de nacionalidade canadense, do
terreno de marinha, situado na Ilha do Vigia Pequena, situada
na Baía de Sepetiba, Município de Mangaratiba, Estado do Rio
de J aneiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da
Fazenda, sob o n:' 0768-37.247, de 1982;
2) Jean Claude Pierre Bonelli e Dominique Claude Michel,
ambos de nacionalidade francesa, do terreno de marinha, constituído pelo Lote n? 07 da Enseada do Gancho, Praia de Manguinhos, Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro,
conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n? 0768-48.937, de 1981;

3) Victor Antonio Gonzalez Estevez, de nacionalidade espanhola, do terreno nacional interior, situado na Rua Barão de
Cotegipe n:' 07, Município de Salvador, Estadó da Bahia, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob .o
n? 0585-03.008, de 1941;
4) Pascu Berman, de nacionalidade israelense, da fração
ideal de 0,9026% do terreno de marinha, situado na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca n? 1.240, correspondente ao apartamento n:' 23, Ilha de Santo. Amaro, Municipio de Guarujá, Estado de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0880-43.427, de 1980;
5) Dario Haim e sua mulher Maria Haim, de nacionalidades, respectivamente, italiana e autríaca, da fração ideal de
3,5103% do terreno de marinha, situado na Avenida General
Monteiro de Barros n:' 322, correspondente ao apartamento n?
91, com direito a 1 (uma) vaga n:' 91 na garagem, Município de
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Guarujá , Estado de. São Paulo, conforme Processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0880-29.077, de 1982;
6) Jesus Lopez Perez, de nacionalidade espanhola, do terreno de acrescidos de marinha, designado por Lote n:' 06 da Quadra n:' 02 do Loteamento Jardim Bom Retiro, situado na Rua
Maestro Antonio Garófalo n? 702, Município de Santos, Estado
de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Ministério da
Fazenda, sob o nP. 0880-11.931, de 1979;
7) José Antonio Castaüon Gonzalez, de nacíonalidade espanhola, da fração ideal de 0,340% do terreno de marinha, situado
na Avenida Bartolomeu de Gusmão n:' 180, correspondente ao
apartamento n:' 1.213, Município de Santos, Estado de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda,
sob o n:' 0880-41.625, de 1980.
c) a adquirir o domínio útil e o direito preferencial ao aforamento:
- Michel Hanna Kayouka, de nacionalidade síria, da fração ideal de 0,262% do terreno de marinha e acrescidos, situado
na Rua Saldanha da Gama n:' 163, correspondente ao apartamento n:' 1.602 do Bloco «B», Município de São Vicente, Estado
de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Ministério da
Fazenda, sob o n:' 0880-00324, de 1971.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 90.158, DE 5 DE SETEMBRO DE 1984
Concede à Cereibe Metais S.A. - Indústria e Comércio, eutorizeçeo para preceder ao aumento do seu capital autorizado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Caraiba Metais S.A. - Indústria e Comércio, autorizada a promover a elevação do seu capital autorizado até o limite de
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Cr$ 377 bilhões (trezentos e setenta e sete bilhões de cruzeiros), bem como a elevar o capital social até o nível do capital autorizado, mediante
subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Flávio Pécora
DECRETO N? 90.159, DE 6 DE SETEMBRO DE 1984
Inclui na Comissão de Cartografia representante do Progreme Nacional dé
Política Fundiária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens Il I e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § 4? do artigo 4? do Decreto-lei n ? 243, de 28 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído na Comissão de Cartografia, a que se refere
o Decreto n" 76.086, de 6 de agosto de 1975, representante do Programa
N acionai de Política Fundiária.
Parágrafo único. O representante de que trata este artigo e o respectivo suplente serão designados pelo Ministro de E stado Extraordinário para Assuntos Fundiários, observado o disposto no § 3? do artigo
4? do Decreto-lei n:' 243, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor 'na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
José FIá via Pécora
Danila Venturini
DECRETO N? 90.160, DE 6 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada â. Rádio Macaé Ltda., para a Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item Il I. da Constituição, e o artigo 94, item 3,
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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:' 29101.000253/84,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rádio Macaé Ltda. autorizada a realizar a transferência direta para a Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda., pelo
restante do prazo, da concessão que lhe foi outorgada para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JoAO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.161, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
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 Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

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. I?

Ficam autorizados:
-

a adquirir o domínio útil:

1) Claudia Pasqualini Baiochi, de nacionalidade italiana,
da fração ideal de 117 do terreno nacional interior, situado na
Rua Osório de Almeida n:' 38, correspondente ao apartamento
n:' 201, com direito a 3 (três) vagas na garagem, Município e
Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768-25.598, de 1979;
2) Maria Konstantinos Michailidou, de nacionalidade grega,
da fração ideal de 29/3000 do terreno de marinha, situado na
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Avenida Atlântica n:' 2.806, com numeração, também, pela Rua
Domingos Ferreira n:' 149, correspondente ao apartamento n?
405, com direito a 1 (uma) vaga na garagem, Município e Estado
do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:' 0768·60.201, de 1973;
3) Donato Maria Beato Meliande e sua mulher Maria GiuseppínaMuro Meliande, ambos de nacionalidade italiana, da
fração ideal de 0,445% do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida Brasil n:' 12.698, correspondente ao Box n:' 8
da Rua da Batata, Quadra AI, Pavilhão n? 1 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:' 10768-003.477, de 1984;
4) N agib Latif Bedran, de nacionalidade libanesa, do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua São João n? 289,
Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n:'. 076823.770, de 1983;
5) República Socialista da Tchecoslováquia, das frações
ideais de 0,00698, 0,00633, 0,00633, 0,00633, 0,00633, 0,00698,
0,00893 e 0,00893 do terreno de acrescidos de marinha, situado
na Rua do Riachuelo n? 189, correspondentes, respectivamente,
aos conjuntos nf s 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 e 608, Município de Recife, Estado de Pernambuco, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 10480-006.407,
de 1984;
6) Tranquilino Franco Denis, de nacionalidade paraguaia,
da fração -ideal de 11,11% do terreno de marinha, situado na
Avenida Rubens de Arruda Ramos n:' 548, correspondente ao
apartamento n? 701, com direito a 2 (duas) vagas na garagem,
Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, conforme processo protocolizado no. Ministério da Fazenda, sob o n:'
10983-005.299, de 1984.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO N? 90.162. DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Floresta
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
'I'ucurut, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item Ill, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
7.195/83 (Edital n:' 24/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Floresta Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tucuruí Estado do Pará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo CódígoBrasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhes foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de
janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.163, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a compoeiçao das Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente
da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRI, 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 d ispos-
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to nos artigos 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no Decreto n? 77.336, de 25 de março de 1976 e o que consta do Processo n?
00600-004977/84-46,
DECRETA:
Art. l ? São criadas, transformadas e rec1assificadas funções de
confiança, na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção Superior, código LT-DAS-1Q1, e Assessoramento Superior, código LT-DAS-102 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-100 da Tabela Permanente da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAG RI.
Art. 2? A sintese das atribuições das funções de Assessor de que
trata este decreto é a descrita no Anexo l-A.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Coordenação N acionai do Ensino Agropecuário - COAG RI.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de setembro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

1

1

3

1

de cargos,
funções ou
encargos

N~

Assessor
Divisão de Assuntos

Diretor-Geral

FUNCOES DE CON FIANCA

TABELA PERMANENTE

LT-DAS-IOl.2

LT-DAS-IOI_I

LT-DAS-I01.1

Planejamento
Diretor
Dívlsso de Proeremocõo
e Projetos
Diretor
Divisão de Elabora Cão de
Documentos e Material
Dídetlco
Diretor

I

I

1

LT-OAS-101.1

LT-DAS-IOl.1

LT-DAS-I01.1

LT-DAS-I01.2

LT·DAS-I01.4
LT-DAS-I02.1

Código

Agropecuários
Diretor

- Produção
Diretor

Divisão de Educação

Diretor

Pedagógicas

Divisão de Atividades

Departamento TécnicoPedegogico
Diretor

Diretor-Gera l
Assessor

DIREÇÃO-GERAL

Denominação

Departamento de

I

I

1

3

1

ou
funções

N:' de cargos

COAGRI

Divisiio de Assuntos

LT-DAS-IOl.l

LT-DAS-I01.3
LT-DAS-102.1

ou valor
de gr-atificação

Símbolo

GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-OAS-IOO)

Denorn i naçâo

Pedagógicos
Diretor

ANEXO I

COORDENAÇÁO NACIONAL DO ENSINO AGROPECUÁRIO -

DIREÇÃO-GERAL

MEC -

*

o

:;;'"'

"i'":'l
o"
e'"

6
tl

O

"'
tl

O

'"'

;J>

I

1

I

1

N? de cargos,
funções ou
encargos

Diretor

Dívisiio de Pessoal

Diretor

Dívísõo de Serviços
Gerais

Diretor

Divisiio de Recursos
Fisicos

Divisão de Bxecuçeo
Orcementerte e Financeira
Diretor

Denominação

LT·DAS·IOLl

LT·DAS-IOl.l

LT-DAS-lOI.l

LT-DAS-IOl.l

Símbolo
ou valor
de gr-atificação

N~

I

1

I

1

1

I

I

de cargos
ou
funções

Diretor

Divisão de Recursos
Humanos

Diretor

Divisão de Registro
e Controle de Pessoal

Diretor

Departamento de Pessoal

Diretor

Auxiliares

Dívísãa de Serviços

Diretor

Divisão de Contabilidade
e Finanças

Diretor

Divisão de Recursos
Físicos

Diretor

Departamento de Administraçáo

Denominacâo

LT-DAS·IOl.1

LT-DAS·1Ol.1

LT·DAS-I01.2

LT·DAS-IOl.l

LT-DAS·IOl.l

LT·DAS·IOl.l

LT·DAS-IOl.2

Código

cc

O

:;;

o

c:
..,'"

><

''t""'J

tj

O

'"d

O

tj

iil

..,;l>

O
'"

3

N ~ de Funções

DIRETOR-GERAL
Assessor

Denominação

lJAS-102.1

Código

-

-

-

ajuste.

administração. oríuntacão. supervisão e avaliação
das atividades desenvolvidas na rede escolar de Ensino Agropecuário;
elaboração de Normas, Instruções e Atos Administrat.ivos:
elabora Cão de convênios. contratos e termos de

com;

Assessorar o Diretor-Geral nos assuntos relacionados

Síntese das Atribuições Especiücas

CATEGORIA-ASSESSORAMENTO SUPERIOR (LT-DAS-lü2)

FUNÇOES DE CONFIANÇA

ANEXO I-A

~

cn

cc

O

:;;

'"
"Co..,"'

M

O

O

~
"
'1l
""'

00

352

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 90.164, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a composição das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária do Grupo-Direção e Assistência
Intermediária do Quadro Permanente da
Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAG RI, 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 nos artigos 7? e 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na 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 n? 00600-004977/84-46,
DECRETA:
Art. I? São criadas e transformadas funções de confiança na forma do Anexo I deste decreto, para composição das Categorias Direção
Intermediária, código DAI-l11 e Assistência Intermediária, código
DAI-112, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI110, do Quadro Permanente da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRI.
Art. 2? A sintese das atribuições das funções de Assistente, de
que trata este decreto, é a descrita no Anexo lI.
Art. 3? Os cargos e funções relacionados no Anexo III ficam suprimidos para o fim de compensar as despesas.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Coordenação N acional do Ensino Agropecuário - COAG RI.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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Síntese das Atribuições Específicas

(Item II do artigo 9? do Decreto n:' 72.912, de 1973)

CATEGORIA-ASSISTENCIA INTERMEDIÁRIA (DAI-1l2)

FUNCÚES DE ASSIST~NCIA INTERMEDIÁRIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA - COORDENAÇAO NACIONAL
DO ENSINO AGROPECUÁRIO - COAGRI
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ANEXO III
Relação dos cargos e funções do Quadro Permanente da Coordenação
Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRIIMEC a serem
suprimidos a partir da publicação deste decreto.
N~' de
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Funções

Denominação

Médico Veterinário
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DECRETO N? 90.165, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 67.000.000 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 67.000.000 (sessenta e sete 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 do excesso de arrecadação da receita orçamentária
conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei Orçamentária em vigor.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 11-9-84.

DECRETO N? 90.166, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre- à Câmara dos Deputados e à Justiça do Distrito 'Federal e dos Territórios O
crédito suplementar no valor de Cr$
303.000.000 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Câmara dos Deputados e à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o crédito suplementar no valor de Cr$
303.000.000 (trezentos 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 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.
Brasíiia, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-9·84.
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DECRETO N? 90.167, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre à Câmara dos uepmaaos e ao Senado Federal o crédito suplementar no valar de Cr$ 44.240.000.000 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, cornbinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal
o crédito suplementar no valor de Cr$ 44.240.000.000 (quarenta e quatro bilhões, duzentos e 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, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 11-9-84.

DECRETO N? 90.168, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre à Justiça Eleitoral o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.875.895.000,
para-reforço de dotações consignadas no
gente Orçamento.

vj·

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combi·
nado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversos Tri·
bunais Regionais Eleitorais, o crédito suplementar no valor de Cr$
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4.875.895.000, (quatro bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões e
oitocentos 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 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, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repú blica.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11·9·84.

DECRETO N? 90.169, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre à Justiça do Trabalho, em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 5.~ Região, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.172.700.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 5? Região, o crédito suplementar no valor de
Crs 2.172.700.000 (dois bilhões, cento e setenta e 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 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, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96." da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O, de 11-9-84.

DECRETO N? 90.170, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Tribunal de Contas da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.563.142.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal de Contas da 'União o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.563.142.000, (um bilhão, quinhentos e sessenta e três, milhões e cento e quarenta 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 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, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 11-9·84 e retificados no D.a. de 18-9·84.
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DECRETO N? 90.171, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
36.351.228.000, para reforço de dotecões
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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, cornbinado com o artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secreta ria de Economia e Finanças o crédito suplementar no valor de Crê
36.351.228.000 (trinta e seis bilhões, trezentos e cinqüenta e um milhões,
duzentos 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 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, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
.Ernane .Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11·9-84.

DECRETO N? 90.172, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Financeiros da Unieo, o crédito suplementar no valor de CrS 718.000.000, para reforço de dotacão 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Financeiros da União,
o crédito suplementar no valor de Crê 718.000.000 (setecentos e dezoito
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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, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 1l·9-84.

DECRETO N? 90.173, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.003.714.000, para
reforço .de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item Il l, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, cornbinado com o artigo I?, item U, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.003.714.000 (sete bilhões, .três milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias)ndicadas 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, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

11·9·84.
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DECRETO N? 90.174, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n" 84.626,
de 9 de abril de 1980, que cria. no Ministério
da Aeronáutica, a Diretorie do Material Belico da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII. da Constituição.
DECRETA:
Art. l? O artigo 3? do Decreto n:' 84.626, de 9 de abril de 1980. alterado pelos Decretos nr s 86.746. de 16 de dezembro de 1981, e 88.560.
de 2 de agosto de 1983. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3? A Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica
(DIRMAB) é constituída de Direção e Vice-Direção.
§ I? O Diretor daDIRMAB é Major-Brigadeiro do Quadro
de Oficiais Aviadores, da Ativa.
§ 2? O Vice-Diretor da DIRMAB é Brigadeiro do Quadro
de Oficiais Aviadores ou do de Engenheiros. da Ativa .»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 90.175. DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Altera o artigo 3." do Decreto n" 88.161,
de 10 de março de 1983, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81. item lII. da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 3? do Decreto n:' 88.161. de 10 de março de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? Ao Oficial do Exército, quando promovido ao primeiro posto de oficial-general, será entregue, em nome da Força, em caráter transitório, uma espada como símbolo da autoridade de que é revestido.
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§ I? Ao serem prestadas as homenagens ao oficial-general,
por ocasião de sua passagem à inatividade, em cerimônia solene, será devolvida ao Exército a espada de que trata este artigo.
§ 2? Em caso de falecimento do oficial-general. caberá a
seus herdeiros a responsabilidade pela devolução da espada a
que se refere o parágrafo anterior.
§ 3? O oficial-general, em sua transferência para a inatividade, ou seus herdeiros, desejando continuar de posse da espada, poderá indenizá-la, na forma a ser estabelecida pelo Ministro do Exército»,
Art. 2? Os oficiais-generais atualmente em serviço ativo poderão.
por ocasião de sua transferência para a inatividade, caso assim o desejarem, devolver a sua espada ao Exército.
Art. 3? O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto, para vigorarem até a
aprovação do novo Regulamento de Uniformes do Exército, na forma
do disposto no Decreto n:' 88.161, de 10 de março de 1983.
Art. 4:' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO

N~

90.176, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Regulamento de
Uniformes do Exército RUE (R-124)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item LlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O n? 22 do artigo 49 do Regulamento de Uniformes do
Exército - IR-124), aprovado pelo Decreto n:' 67.042, de 12 de agosto de
1970, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 49.

.

.

22. Espada (Iig. 167)
- Usada por oficial com os 1:', 2:', 3:', 4:' e 6:' uniformes em
formaturas, desfiles e solenidades internas e externas, quando
determinado; pelos aspírantes-a-oficial," na cerimônia de decla-
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ração de aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras;
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 pelo paraninfo.
- Não deve ser usada nos desfiles de tropas motorizadas,
blindadas, pára-quedistas e de selva; nem em banquetes e recepções de caráter social.
- Ficam dispensados a posse e o uso pelo asp irante-aoficial R/2, quando convocado para a realização de Estágios
que visem à prestação do Serviço Militar Inicial e sua complementação».
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.
Art. 3? Fica autorizado, a critério do Ministro do Exército, o
uso da espada nas cerimônias de declaração de aspirante-a-oficialda
reserva a serem realizadas em 1984.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto n:' 84.486, de 22 de fevereiro de 1980 e disposições
em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
DECRETO N? 90.177, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes.
em favor de diversas unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no valor de CrS 2.606.000.000, para reforço de dotaç6es consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Const.ituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1:-' Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades da Administração Direta, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.606.000.000 (dois bilhões, seiscentos e seis milhões de
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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, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 12·9·84.

DECRETO N? 90.178, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Crs
1.000.000.000, para reforço de dotações con-

signadas 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 5?, item VII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Crê
1.000.000.000, (um bilhão de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação das receitas geradas pelo
Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 12-9~84.
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DECRETO N? 90.179, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha e a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Pleneiemento/PR, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 76.587.615.000, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O' PRESIDENTE Dk REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha e a Encargos Gerais
da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 76.587.615.000 (setenta e
seis bilhões, quinhentos e oitenta e sete milhões, seiscentos 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 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, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D. O de 12-9-84.

DECRETO N? 90.180, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor da Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de c-s 1.407.462.000, 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 I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor da
Secretaria-Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.407.462.000
(um bilhão, quatrocentos e sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
Anexo I deste decreto.

Art.
anterior
corrente
de 16 de

2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
exercício, de acordo com o artigo I?, item 11, da Lei n:' 7.188,
maio de 1984.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 12-9-84.

DECRETO N? 90.181, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar no valor de Cr$
50.000.000.000, 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 1?, item Il, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronâutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000.000.000 (cinqüenta bilhões 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 serão os provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item 11, da Lei n:' 7.188,
de 16 de maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo

está publicado no D. o. de 12-9-84.

DECRETO N? 90.182, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$
68.062.738.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 68.062.738.000 (sessenta e oito bilhões, sessenta e dois milhões e
setecentos 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 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, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-9-84.
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DECRETO N? 90.183, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Cr$
1.201.984.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e do Centro de
Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.201.984.000 (um bilhão, duzentos e um milhões e novecentos e oitenta 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.
Brasilia, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de

12·9·84.

DECRETO N? 90.184, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Ae.r:onáutica, o
crédito suplementar no valor de Cr$
55.775.598.000, para reforço de dotaç6es
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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 55.775.598.000 (cinqüenta e cinco bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, quinhentos 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 da dotação orçamentária ind icada 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, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 12·9·84.

DECRETO N? 90.185, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$"
1.225.900.000, 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 I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.225.900.000 (um bilhão, duzentos e vinte e
cinco milhões e novencentos mil cruzeíros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artígo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de
maío de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 12·9-84.

DECRETO N? 90.186, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar, no valor de Cr$
400.000.000, para reforço de dotaç6es 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto á Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
400.000.000 (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, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 12-9-84.
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DECRETO N? 90.187, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educecao e Cultura, o crédito suplementar no valor de CrS
14.585.900.000, 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 5?, item HI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Crê
14.585.900.000 (quatorze bilhões, quinhentos e oitenta e cinco 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 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, 11 de setembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-9-84.

DECRETO N? 90.188, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.700.000.000. para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item VH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, o
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crédito suplementar no valor de Cr$ 1.700.000.000 (um bilhão e setecentos 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.. são os provenientes do excesso de arrecadação de Recursos
Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, do Ministério da Indústria e
do Comércio.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 12·9·84.

DECRETO N? 90.189, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio e ao subanexo Encargos Gerais
da União o crédito suplementar, no valor de
Cr$ 5.000.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial e ao subanexo Encargos
Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.000 (cinco
bilhões 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.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 12-9-84.

DECRETO N? 90.190, DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Outorga â Companhia Bom Sucesso de
Eletricidade concessõo para o aproveitamento da energia hidráulica obtida pelo
desvio das águas do rio Timbó para o seu
afluente Tamanduá, na divisa dos Municfpios de Iríneópolis e Porto União, Estado de Santa Catarina, para uso exclusivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e nos termos dos artigos
140, letra a, e 150 do Decreto n:' 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 728.128176,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Companhia Bom Sucesso de Eletricidade
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica obtida pelo desvio das águas do rio Timbó para o seu afluente Tamanduá, na divisa
dos Municípios de lrineópolis e Porto União, Estado de Santa Catarina, não conferindo, o presente título, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus 'empre,gados, quando
construídas :\lmte,rr,enpsqe sll.a,.ll.',qprie,d"p.e,,, •
Art. ·3? ··Aconoessão de·que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer 'ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
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vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d' água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado de Santa
Catarina, titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos
que antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
"Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação:
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.191, DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Ratifica a revisão do projeto e da planta de eítoecso, a que se refere o Decreto n:'
88.531, de 18 de julho de 1983, que declara
de utilidade pública, para fins de constituícão de servidão administrativa, faixa de
terra déstinada à passagem de ramal de linha de trenemieeüo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da. Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 703.700/82,
DECRETA:
Art. I? É ratificada a revisão, conforme desenho n? 15.139, do
projeto e da planta de situação n? 431.164, a que se refere o Decreto n?
88.531, de 18 de julho de 1983, aprovada por ato do diretor da Divisão
de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento N acional de
Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n? 703.700/82.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.192, DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa,
faixa de .terra destinada à passagem de linha de âíetribuiçeo da Sociedade Anônima
de Eletrificação da Paraíba-SAELPA, no
Estado da Pereibe,

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 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 n? 27100.003003/84-23,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situada na faixa
de 10, OOm (dez metros} de largura, tendo como eixo a linha de distribuição, em 13,8kV, a ser estabelecida, partindo da subestação Mussuré até
o conjunto habitacional Valentina Figueiredo, no Municipio de João
Pessoa, Estado da Paraiba, cujos projeto e planta de situação s/n? foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e
Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no Processo n:' 27100.003003/84-23.
Art. 2? Fica autorizada a Sociedade Anônima de Eletrificação da
Paraíba - SAELPA 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 Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba - SAELPA, 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 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 Sociedade Anônima de Eletrificação da ParaíbaSAELPA 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 setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.193, DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de conetituíçeo de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de tinha de trenemieeeo da ELETROPA ULO Eletricidade de São Paulo S.A., 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 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 n:' 27100.000882/84-50,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
de 16,OOm (dezesseis metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão, em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida, partindo de
um ponto compreendido entre as estruturas n?s 8 e 9 da linha de transmissão ETT Nordeste - ETT Mogi 1-3 até a estação transformadora de
distribuição Itaquaquecetuba, no Municipio de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, cujos projeto e planta de situação n:' 15.126 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo n'' 271 00.0008821 84-50.
Art. 2? Fica autorizada a ELETROPAULO - Eletricidade de São
Paulo S .A. a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fi-
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zer necessano, para a passagem da linha de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3? Flcareconhecída a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo 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 transrnissão 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 ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo 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 modificaçães 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 setembro de 1984; 163?'da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.194, DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Transfere da Indústria Comércio e Cultura de Madeiras $guário S.A. para a Companhia Sengés de Papel e Celulose a concessão para o aproveitamento da energia hídráulica, para uso exclusivo, no Município
de Jaguariaiva, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos dos artigos
140 e 150 do Decreto n:' 24.643, de 10 de julho de 1934 e Decreto n?
61.581, de 20 de outubro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo MME n:' 704.108/79,

384

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETA:
Art. I? Fica transferida para a Companhia Sengés de Papel e Celulose a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
desnível existente no rio Jaguariaíva, situado no Município de Jaguariaíva, Estado do Paraná, de que é titular a Indústria Comércio e Cultura de Madeiras Sguárío S .A., em virtude do Decreto n? 39.943, de 6
de setembro de 1956, não conferindo, o presente titulo, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a

terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados. quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua- conta, o curso d'água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado do Paraná,
titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos que antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse
ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do
mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.

Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1984; 163? da Indepen.dência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.195 DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Inclui na compoeiçeo do Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária - CONASP representante dos
servidores da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atr.ibuições que lhe
confere o artigo 81, incisos lU e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído na composição do Conselho Consultivo da
Administração de Saúde Previdenciária - CON ASP, instituído pelo
Decreto n ? 86.329, de 2 de setembro de 1981, representante dos servidores da Previdência Social.
Parágrafo único. O representante de que trata este artigo será designado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, entre os relacionados em listas tríplices organizadas, mediante eleição realizada nos termos dos
respectivos estatutos sociais, pelas entidades representativas dos servidores previdenciários, legalmente constituídas e para tal registradas no
Ministério da Previdência e Assistência Social.

Art. 2? O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social
baixará as instruções necessárias à execução do disposto no artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor. na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 90.196, DE 12 DE SETEMBRO DE 1984
Disp6e sobre a composição da categoria
de Direção Intermediária, do Grupo·
Direção e Assistência Intermediárias, do
quadro Permanente do Hospital das Forças
Armadas. 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, na
Lei n? 6.006, de 19 de dezembro de 1973, no Decreto n? 72.912, de 10 de
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outubro de 1973, no Decreto n? 77.629, de 18 de maio de 1976, e o que
consta do Processo 00600-012316/84-30,
DECRETA:

Art. I? São criadas funções, na forma do Anexo I deste decreto,
para composiçao da categoria Direção Intermediária, código DAI-Ill,
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI-llO, do
Quadro Permanente do Hospital das Forças Armadas.
Art. 2? As funções relacionadas no Anexo II ficam suprimidas
para o fim de compensar despesas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
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ANEXO H
Relação das funções do Quadro Permanente do Hospital das Forças Armadas, suprimidas a partir da publicação deste decreto.
N~

de

Denominação

Funções

Código

Clínica Otorrinolaringológica

Chefe

DAI-ll1.3

Clínica Neurológica
Chefe

DAI-ll 1.3

Clínica Psiquiátrica

Chefe

DAI-1l1.3

Clínica Pediátrica

Chefe

DAI-ll1.3

Clínica Médica
Chefe

DECRETO

N~

DAI-1l1.3

90.197, DE 13 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Co10nizeceo e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, 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. 1~ Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, ao Município de Araguacema, no Estado de Goiás, o imóvel denominado «Lote 284, do Loteamento Araguacema, 3'; etapa, folha 6», Com a área de 1.640 ha (mil, seiscentos e quarenta hectares), situado naquele Município, e que tem o seguinte
perímetro: partindo do marco 1, cravado na divisa do lote 285 e na margem do córrego Cavalo Morto, ségue pelo córrego Cavalo' Morto abaixo, numa distância de 2.900m, limitando com o lote 283, até o marco 2,
cravado na divisa do lote 299; daí, segue com os seguintes rumos e distâncias: 00"00' Norte e 1.200m, limitando com o lote 299, até o marco 3;
90°00' E e 4.000m, limitando com os lotes 298, 291 e 290, até o marco 4;
00°00' Sul e 4.000m, limitando com os lotes 290, 289 e 286, até o marco
5; 90'00' W e 4.000m, limitando com os lotes 250 e 285, até o marco I,
inicial da descrição deste perímetro.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado, em maior porção, em nome da União, no Registro de Imóveis da
Comarca de Araguacema, no livro 2·C, folha 151, matrícula 1.296.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à implantacão do Povoado de Goianorte, no Município de Araguacema, Estado de Goiás.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, 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, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - lNCRA, do
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.
Brasília, 13 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.198, DE 17 DE SETEMBRO DE 1984
Declara 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, imóveis constituidoe de terras e benfeitorias, de propriedade particular que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, 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 ampliar as instalações e
os controles de sua Estação Repetidora do Sistema de Telecomando,
Tele-ainalização, Telemedidas, Telecomunicações, bem como contornar
os problemas de interferências rádio-elétricas no mesmo sistema dos
Terminais e Oleoduto do Rio de Janeiro e Minas Gerais (Torgué},
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrati-
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va e/ou de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS, imóveis constituídos de terras e benfeitorías de propriedade particular, excluídos os bens de domínio público, localizados
numa faixa de terras com aproximadamente14,475,64m 1 (quatorze mil,
quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados e sessenta e quatro
decímetros quadrados), no Município de Petrópolis, Estado do Rio de
Janeíro, assinalados na planta DE-MORIN - 0.10.037-TEE-OI, constante do Processo MME n:' 606.596/83-9.
Parágrafo único. A área de terra a que se refere este decreto, com
aproximadamente 14.475,64m 2 , assim se descreve e caracteriza:
Área da Estação - A área tem início no marco do IBGE
M-OI de coordenadas UTM-N-7.506.260.51 e E-690.343,32, deste
marco segue em linha reta confrontando-se à esquerda com ter-o
ras da Cia. Agro-Pastoril com aproximadamente 79,03 metros
até o marco M-02 de Coordenadas UTM-N-7.506.301,75 e
E-690.275,80.
Do marco M-02 flete à direita confrontando-se à esquerda
com áreas da ITT e TELERJ seguindo em linha reta com aproximadamente 70,00 metros até o marco M-06 de coordenadas
UTM-N-7.506.363,98 e E-690.307,24; deste marco confrontando-se
à esquerda com terras da Cia, Fiação de Tecidos Cometa, flete
à direita seguindo em linha reta com aproximadamente 81,13
metros até o marco M-07 de coordenadas UTM-N-7.506.366,64 e
E-690.388,33; deste marco confrontando-se com terras da Cia.
Fiação de Tecidos Cometa fletirido-se à direita segue em linha
reta com aproximadamente 46,95 metros até o marco M-08 de
coordenadas UTM-N-7.506.363;54 e E-690.435,18; deste marco fietindo à direita, confrontando-se à esquerda com terras da Cia.
Fiação e Tecidos Cometa, segue em linha reta com 35,75m
aproximadamente,
até o marco
M-09
de
coordenadas
UTM-N-7.506.349,86 e E-690.468,21, deste marco, fletindo à
direita e confrontando-se à esquerda com área da EMBRATEL,
segue em linha reta com distância de aproximadamente 37,45m metros até o marco M-IO de coordenadas UTM-N-7.506.313,90 e
E-690.479,00; deste marco fletindo à direita e confrontando-se à
esquerda com terras da Cia . Agro-Pastoril, segue em linha reta
com aproximadamente 145,94 metros até o marco M-01 de origem.
Art. 2? A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS fica autorizada a promover e a executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão administrativa e/ou de passagem a que se refere o artigo 1~ deste decreto.
Art. 3? A expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe
são asseguradas por este decreto, poderá, inclusive, alegar urgência pa-
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ra efeito da previa 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 entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals
DECRETO N~ 90.199, DE 17 DE SETEMBRO'DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa e/ou de
passagem,
favor da Petróleo Brasileiro
S.A. PETROBRAS, imóveis conetituidos de terras e benfeitorias necessários il
emolieceo da Eetecõo de Compressores de
Uberene, no Municipio de Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte, de propriedade particular que menciona.

em

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953, e 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 uma estação
de armazenamento e transferência, adjacente à Estação de Compressores de Ubarana, no Município de Gu amaré, no Estado do Rio Grande
do Norte,
DECRETA;
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 constituidos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, com área aproximada de 259.873,83m' (duzentos e
cinqüenta e nove mil, oitocentos e setenta e três metros e oitenta e três
decímetros quadrados), no Município de Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte, assinalados nas plantas constantes do Processo MME
n? 608.030/83·2.
Parágrafo único. As áreas de terras a que se refere este decreto
assim se descrevem e caracterizam:
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A primeira tem início no ponto «01» de Coordenadas UTM
E=789.873,93 e N=9.431.740,98 seguindo no rumo SE com o azimute de 108°45'32" até alcançar o ponto «02)), de Coordenadas
UTM E=790.188,21 e N=9.431.634,23, na distância de 331,94m,
defletindo à esquerda com o ângulo interno de 86"37'00", seguindo rumo NE, com o azimute de 15"19'32", até alcançar o
ponto
"02-A,,
de
Coordenadas UTM
E = 790.374,58 e
N=9.432,310,92, na distância de 701,22m; desse ponto deflet.indo à esquerda. com ângulo interno de 93°23'00", seguindo rumo NO, com azimute de 288°45'32", até o «13», de Coordenadas
UTM E=790.099,45 e N=9.432.404,36, na distância de 290,56m,
defletindo à esquerda, com o ângulo interno de 90"00'00", seguindo rumo SO, com o azimute de 198"45'32", até alcançar o
ponto inicial "OI", de Coordenadas UTM E=789.873,93 e
N=9.431.740,98, na distância de 700,00m, encerrando o polígono
de 04 (quatro) lados retos, com a área global de 217.873,83m'. A
segunda tem início no ponto (cIO», de Coordenadas UTM
E=789.533,08 e N=9.431.856,78, seguindo rumo SE com o azimute de 108°045'32" até alcançar o ponto «l l », de Coordenadas
UTM E=789.590,13 e N=9.431.837,80, na distância de 60,00m,
defletindo à esquerda com o ângulo interno de 90"00'00", seguindo rumo NE, com o azimute de 18°45'32", até alcançar o
ponto
"12,,,
de
Coordenadas
UTM
E=789.815,35
e
N=9.432,500,77, na distância de 700,00m; deste ponto, defletindo à esquerda, com o ângulo interno de 90°00'00", seguindo rumo NO, com O azimute de 288°45'32'\ _ªté alcançar o ponto "12A", de Coordenadas UTM E=789.758,54 e N=9.432.520,07,
na distância de 60,00m, defletindo à esquerda, com o ângulo interno de 90", seguindo rumo SO, com o azimute de 198"45'32",
até alcançar o ponto inicial "10", de Coordenadas UTM
E=789.533,09 e N=9.431.856,78, na distância de 700,00m, encerrando o polígono de 04 (quatro) lados retos, com a área global
de 42.000,00m', totalizando 259.873,83m', aproximadamente, tudo de conformidade com os desenhos DE-182.010-101-TEC-03 e
DE-182.010-101-TEC-04.
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 adrninist.rativa e/ou de passagem a que se refere o artigo l~ deste decreto.
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.
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Art. 4<:> Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.200, DE 17 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou i netituicso de servidão administrativa e/ou de
passagem em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS, imóveis de propriedade particular constituídos de terras e
benfeitorias que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, 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. - PETROIlR'Ás construir o I? (primeiro) trecho do Gasoduto do Nordeste e Tancagem Reguladora
(COGAN), localizado nos Municípios de Guamaré, Galinhos, Jandaira,
João Câmara, Bento Fernandes, Poço Branco, "I'aipu, Ielmo Marinho,
São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Natal, Monte Alegre, São José de
Míp ibu, Arês, Goianínha, Canguaretama e Pedro Velho, no Estado do
Rio Grande do Norte, e nos Municípios de Jacaraú, Mamanguape, Santa Rita, Bayeux, Alhandra, Pedras de Fogo e João Pessoa, no Estado
da Paraíba,
DECRETA:
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, compreendidos nas faixas de terras, situadas nos
Municípios de Guamaré, Galinhos, .Iandaíra, João Câmara, Bento Pernandes, Poço Branco, 'I'a ip u, Ielmo -Marinho, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Natal, Monte Alegre, São José do Mipibu, Arês, Goíaninha, Canguaretama e Pedro Velho, no Estado do Rio Grande do Norte,
e nos Municípios de Jacaraú, Mamanguape, Santa Rita, Baveus,
Alhandra, Pedras de Fogo e João Pessoa, no Estado da Paraíba, destí-
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nados à construção do I? (primeiro) trecho de um Gasoduto ligando as
localidades de Guamaré (RN) a João Pessoa (PB), assinalados nas
plantas e desenhos relacionados e indicados no corpo do presente decreto e que constam do Processo MME n? 27.000.002185/84-15.
Parágrafo único. As faixas de terras de propriedade particular a
que se refere este decreto, com aproximadamente 4.344.427,OOm (quatro
milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete
metros quadrados) estão compreendidas e caracterizadas na descrição
seguinte:
Faixas do Gasoduto do Nordeste, Trecho Guamaré (RN) João Pessoa (PB), dividido em Linha Tronco (Trechos (lA)) e
«B», Ramais (<<1» e «2») e Derivações do Ramal 1 (<<1» e «11»), assim descritas:
Linha Tronco - Trecho «A»; faixa de terras, com 12 (doze)'
metros de largura e 140.283,24 metros de extensão, cujo eixo se
inicia no V -00, localizado no interior da área da Estação de
Compressores de Ubarana, de propriedade da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS aquém 3,30m da cerca de divisa; a partir desse ponto segue com os seguintes rumos até encontrar o
ponto B~OO no início do Trecho «B», conforme indicado nos desenhas DE-826.0-010.100-TPL-00l a DE-826.0-010.100-TPL-003: A
diretriz da faixa tem seu início no vértice 00 que corresponde ao
Km O, localizado na área da Estação de Compressores de
Ubarana, de propriedade da Petróleo Brasileiro S .A.
PETROBRÁS, no Município de Guamaré, cujas coordenadas
no sistema UTM são: E=790.064,99 e N=9.431.756,76; a partir
deste ponto segue no rumo 10°43'02" SW passando pelos vértices 01, 02, 03, 04, 05, e 06 até o V-07, de coordenadas UTM
E=792.388,10 e N=9.429.751,25; segue no rumo 51"06'41" SÉ
passando pelos vértices 08, 09, 10 e 11 até a travessia do rio Camurupim na altura do V-12 de coordenadas UTM E=797.1I5,70
e N = 9.426.264,93; segue no rumo 54°18'10" SE passando pelos
vértices 13, 14, 15, 16, 17 e 18 até o cruzamento com a estrada
Galinhos BR-406 na altura do V-19 de coordenadas UTM
E=804.421,81 e N=9.420.947,47, no Município de Galinhos; segue no rumo 52°43'42" SE até o V-20 de coordenadas UTM
E=807.886,45 e N=9.418.310,83; segue no rumo 52"40'00" SE até
o V-21 de coordenadas UTM E=809.876,03 e N=9.4l6.793,35, no
Município de Jandaíra; segue no rumo 53°07'58" SE passando pelo vértice 22 até o cruzamento com a estrada Tubibau/BR-406,
na altura do V-23 de coordenadas UTM E=814.116,57 e
N=9.413.581,12; segue no rumo 54°08'50" SE passando pelos
vértices 24,25,26,27,28,29,30,31, e 32 até o V-33 de coordenadas UTM E=818.093,89 e N=9.411.239,01; segue no rumo
57"33'02" SE passando pelos vértices 34, 35, 35A, 35B, 35C,
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35D, 35E, 36, 37 e 38 até o cruzamento com a Rodovia RN-129,
na altura do V-39 de coordenadas UTM E=820.446,97 e
N=9.408.893,61; segue no rumo 56"49'38" SE passando pelos
vértices 40 e 41 até o V-42 de coordenadas UTM E =821.404,25 e
N =9.408.136,62; segue no rumo 54"24'06" SE passando pelos
vértices 43, 44 e 45 até o V -46 de coordenadas UTM
E = 825.432,46 e N =9.405.189,21; segue no rumo 61 "40'31" SE
passando pelos vértices 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 e 55 até o cruzamento com a Rodovia BR-406 na altura 'do V-56 de coordenadas
UTM E=830.272,16 e N=9.401.730,92; segue no rumo 38'20'35"
SE passando pelos vértices 57, 58 e 59 até o V-60 de coordenadas UTM E=831.988,95 e N=9.399.294,03 no Municipio de João
Câmara; segue no rumo 51 °22'22" SE passando pelos vértices 61
e 62 até o V-63 de coordenadas UTM E=169.717,51 e
N = 9.397.496,97; segue no rumo 55"19'08" SE passando pelo
vértice 63A até o V -64 de coordenadas UTM E = 175.234,58 e
N=9.393.676,97; segue no rumo 56"08'09" se passando pelos vértices 65 e 66 até o V-67 de coordenadas UTM E=181.100,61 e
N=9.389.461,78; segue no rumo 52"52'13" SE até o cruzamento
com Rodovia RN-263 na altura do V-68 de coordenadas UTM
E=182.062,65 e N=9.388.733,41; segue no rumo 48"07'49" SE
passando pelos vértices 69, 70 e 71 até o cruzamento com a linha
férrea da RFFSA na altura do V-72 de coordenadas UTM
E=I83.268,67 e N=9.387.706,11; segue no rumo 41 "47'29" SE passando pelos vértices 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 até o cruzamento com Rodovia RN -120 na altura do V-81 de coordenadas
UTM E = 187.479,56 e N =9.385.085,63; segue no rumo 51 "00'45"
SE até o V-82 de coordenadas UTM E = 189.330,04 e
N = 9.383.587,81; segue no rumo 51 "52'31" SE passando pelos
vértices 83, 84, 85 e 86 até o V-87 de coordenadas UTM
E = 192.424,98eN = 9.381.160,99;seguenorumo52"44'17"SEpassando pelos vértices 88, 89 e 90 até o V -91 de coordenadas UTM
segue no rumo 45°51 '30" SE passando pelo vértice 92 até a
travessia do rio Ceará-Mirim, que neste trecho faz divisa entre
os Municípios de Poço Branco e Bento Fernandes, na altura do
V-93 de coordenadas UTM E=197.490,23 e N=9.376.545,14; segue no rumo 31 "40'33" passando pelos vértices 94, 95, 96, 97, 98
e 99 até o V -100 de coordenadas UTM E = 200.094,50 e
N=9.374.875,08; segue no rumo 53"06'35" SE passando pelos
vértices 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 até o V-121 de coordenadas
UTM E=203.935,39 e N=9.372.109,19; segue no rumo 44"34'30"
SE passando pelos vértices 122 e 123 até o V-124 de coordenadas
UTM E = 205.568,47 e N = 9.370.700,70 novamente no Municipio
de Poço Branco; segue no rumo 50"15'29" SE passando pelos
vértices 125 e 126 até o V-127 de coordenadas UTM
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E=206.493,44 e N=9.369.842,97, no Município de Taipu; segue
no rumo 52°01'08" SE passando pelo vértice 128 até o V-129
de coordenadas UTM E=208.731,92 e N=9.368.021,98 no Município de Telmo Marinho; segue no rumo 50"35'28" SE passando pelos vértices 130,131,132,133,134,135 e 136 até o V-137 de
coordenadas UTM E = 215.725,54 e N ";9.362.331,89; segue no rumo
53"30'53" SE passando pelos vértices 138, 139, 140, 141 e 142 até
o cruzamento com a Rodovia RN -064 na altura do V -143 de coordenadas UTM E=218.600,83 e N=9.360.073,98; segue no rumo
53'28'31" SE passando pelos vértices 144, 145: 146, 147, 148, 149,
150 até a travessia do rio Camaragibe na altura do V -151 de
coordenadas UTM E=220.320,25 e N=9.358.835,56; segue no rumo 32°49'50" SE passando pelos vértices 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159 e 160 até a travessia do rio Potengi na altura do V161 de coordenadas UTM E=225.188,79 e N=9.355.213,96 no
Município de São Gonçalo do Amarante; segue no rumo
55°35'59" SE passando pelos vértices 162, 163, 164, 165 e 166 até
o V-167 de coordenadas UTM E=227.591,09 e N=9.353.327,02 no
Municipio de Macaíba; segue no rumo 54"15'46" SE passando
pelo vértice 168, até o cruzamento com a Rodovia BR-304 na altura do V-169 de coordenadas UTM E=231.212,26 e
N = 9.350.810,69; segue no rumo 31"25' 48" SE passando pelos
vértices 170, 171, 172, 173, 174 e 175 até o ponto B-OO de coordenadas UTM E=235.540,56 e N=9.346.909,25, início do Trecho
uB».

Linha Tronco - Trecho «B): faixa de terras, com 12 (doze)
metros de largura, 179.755,51 metros de extensão, que se inicia
na estaca B-OO de coordenadas UTM E = 235.540,557 e
N=9.346.909,248 e a partir deste ponto segue com os seguintes
rumos até encontrar o ponto V-262 situado na divisa dos Estados da Paraíba e Pernambuco conforme indicado nos desenhos
DE-826.0-010.100-ATM-0l a DE-826.0-010.100-ATM-03; à diretriz
da faixa inicia-se na estaca Bü de coordenadas UTM
E = 235.540,557 e N =9.346.909,248; no Estado do Rio Grande do
Norte no Município de Macaíba, segue com rumo 16"44'00" SE
passando pelo vértice VI até o cruzamento com a Estrada Estadual Vera Cruz-Macaíba (RN-160) na altura do vértice V2 de
coordenadas UTM E= 236.518,890 e N =9.343.599,207, segue
com rumo 16°34'39" SE passando pelos vértices V3, V 4, V5, V6,
V7, V8, V9, VIO até o cruzamento com a Estrada Municipal Cana Brava - Japecanga na altura do vértice VII de coordenadas
UTM E = 238.754,076 e N =9.338.877 ,093, situado no Município
de São José do Mip ibu, segue com rumo 27°40'24" SE passando pelos vértices V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20
até o cruzamento com a Rodovia Estadual São José do Míp ibu à
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Vera Cruz na altura do vértice V21 de coordenadas UTM
E = 242.210,024 e N = 9.332.243,998 segue com rumo 06"52'24"
SE passando pelos vértices V22, V23, V24, V25 até o cruzamento com a Estrada BR 101 à Monte Alegre na altura do vértice V·
26 de coordenadas UTM E=243.196,784 e N=9.329.140,167, si·
tuado no Município de Monte Alegre, segue com rumo 22°35'18"
SE até o cruzamento com o rio Araraina altura do vértice V27 de
coordenadas UTM E=245.282,668 e N=9.324.126,282, segue com
rumo 33"36'29" SE passando pelos vértices V28, V29, V30, V31,"
V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39 até o vértice V40 de
coordenadas UTM E=246.713,619 e N=9.319.595,354, situado no
Município de São José do Mip ibu, segue com rumo 17 u09'09"
SE passando pelos vértices V41, V42, V43 até o cruzamento com a
Estrada Brejinho - Arês na altura do vértice V44 de coordenadas UTM E=248.006,352 e N=9.315.073,665, segue com rumo
19"42'02" SE passando pelo vértice V45 até o vértice V46 de COOr·
denadas UTM E=248.863,252 e N=9.312,454,229, localizado na
propriedade de Usinas Estivas S.A., no Município de Arês, segue Com rumo 14"13'26" SE passando pelos vértices V47, V48,
V49, V50, V51 até o cruzamento com o rio Jundiá na altura do
vértice
V52
de
coordenadas
UTM
E = 250.572,438
e
N=9.307.075,049, situado no Municipio de Goianinha, segue com
rumo 09"23'42" SE passando pelos vértices V54, V54, até o
cruzamento com a Estrada Santo Antonio, na altura do vértice
V55 de coordenadas UTM E =251.667,244 e N=9.303.237,084, segue com rumo 18"04'39" SE passando pelos vértices V56, V57,
V58 até o cruzamento com a Estrada Várzea a Goianinha na altura do vértice V59 de coordenadas UTM E = 252.838,373
N =9.296,406, 711, situado no Município de Canguaretama, segue
com rumo 14"20'41" SE passando pelos vértices V60, V61, V62,
V63, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71, V72 até o cr'uzamento com a Estrada Canguaretama a Pedro Velho, na altura
do vértice V73 de coordenadas UTM
E=255.015,291 e
N=9.288.801,876, situado no Município de Pedro Velho, segue
com rumo 23°21 '06" SE passando pelos vértices V74, V75,
V76, V77, V78, V79, V80 até o cruzamento com a Estrada Municipal de Pedro Velho na altura do vértice V81 de coordenadas
UTM E=255.879,943 e N=9.284.870,201, segue com rumo
06"03'54" SE passando pelos vértices V82, V83, V84, V85 até o
cruzamento com o caminho Pedro Velho à Fazenda Gabriela na
altura do vértice V86 de coordenadas UTM E = 256.514,289 e
N=9.281.392,299, segue com rumo 15"18'42" SE passando pelos
vértices V87, V88, V89, V90 até o cruzamento com a Estrada
Municipal de Pedro Velho na altura do vértice V91 de coordenadas UTM E = 257.236, 788 e N = 9.275.593,173, segue no rumo
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06"49'15" SE passando pelos vértices V92, V93, V94, V95, V96,
V97, V98, V99, V100, V101, V102, V103, V104 até o vértice V105
de coordenadas UTM E=257.918,256 e N=9.267.832,018, situado
no Estado da Paraíba, no Município de Jacaraú, segue com rumo
37"20'28" SE passando pelos vértices V106, VI07, V108, V109,
VIIO, VIII até o cruzamento com o rio Camaratuba na altura do vértice V112 de coordenadas UTM E = 260.594,776 e
N=9.263.713,119, segue com rumo 35"28'33" SE passando pelos
vértices V113, V114, V115, V116, V117, V118, V1l9, V120, V121,
até o vértice V122 de coordenadas UTM E = 262.930,562 e
N = 9.259.566,804, situado no Municipio de Mamanguape, segue
com rumo 17"35'52" SE passando pelos vértices V123, V124,
V125, V126, V127, V128, V129, V130, V131, V132, V133, V134,
V135 até o cruzamento com a Rodovia Federal BR 101, na 'altura
do vértice V136 de coordenadas UTM E = 264.151,940 e
N=9.251.658,638, segue com rumo 03"49'55" SE passando pelos
vértices V137, V138, V139, V140, V141, V142, V143, V144, V145,
V146, V147, V148, V149, V150, V151, V152, V153, V154, V155,
V156, V157, V158 até o cruzamento com a Rodovia Federal BR
101, na altura do vértice
V159 de coordenadas UTM
E = 263.428,573 e N =9.247.417,096, segue com rumo!06"46'32" SW
passando pelos vértices V160, V161, V162, V163, V164, V165 até
o cruzamento com o rio Mamanguape na altura do vértice V166 de
coordenadas UTM E=263.267,377 e N=9.242.082,962, segue no
rumo 30"11'00" SE passando pelos vértices V167, V168, V169,
V170, V171, Vl72, V173, V174, V175, V176, Vl77, V178, V179,
V\80, VIS1 até o cruzamento com o rio Miriri na altura do vértice V182 de coordenadas UTM E=267.814,204 e N=9.232.335,591,
segue com rumo 25"11 '36" SE passando pelos vértices V183, Vl84,
Vlffi,Vl00,Vl~,Vl~,Vl~,Vl00,Vlm,Vl~,V1W,VlW,VI%,

V196, V197, Vl98 até o vértice Vl99, de coordenadas UTM
E=271.440,954 e N=9.225.491 ,996, situado no Município de Santa
Rita, segue com rumo 12"26'35" SE passando pelos vértices V200,
V201, V202, V203, V204, V205, V206, V207, V208, V209, V210, V211,
V212, V213, V214, V215, V216, V217, V218 até o cruzamento com o
rio Paraíba na altura do vértice V219 de coordenadas UTM E =
275.590,929 e N =9.213.700, 713, segue com rumo 17"36'46" SE
passando pelos vértices V220, V221 até o cruzamento com a Rodovia Estadual Espírito Santo a Santa Rita na altura do vértice
V222, de coordenadas UTM E=276.336,949 e N=9.212.373,094,
segue com rumo 24"24'52"SE passando pelos vértices V223,
V224 até o cruzamento com a Estrada de Ferro Santa Rita - Pilar na altura do vértice V225 de coordenadas UTM
E=277.200,OO4 e N=9.210.476,223, segue com rumo 10"49'50"SE
passando pelos vértices V226, V227, V228, V229, V230 até o cru-
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zamento com a Rodovia Federal BR 230, na altura do vértice
V231 de coordenadas UTM E=277.559,967 e N=9.208.633.532,
segue com rumo 11 "51'45"8E passando pelos vértices V232,
V233, V234, V235, V236, V237, V238, até o vértice V239 de coordenadas UTM E=278.394,080 e N=9.205.285,196, segue com rumo 18"24'51 "8W passando pelos vértices V240, V241, V242,
V243, V244, V245, V246 até o vértice V247 de coordenadas UTM
E=276.608,360 e N=9.199.862,795, segue com rumo 05"41'28"8W
passando pelo vértice V248 até o vértice V249 de coordenadas
UTM E = 276.106,366 e N =9.194.843,272, situado no Município
de Alhandra, segue com rumo 01 "06'02"8E passando pelos vértíces V250, V251, V253 até o vértice V254 de coordenadas UTM
E=275.013,861 e N=9.189.111,998, situado no Município de Pedras de Fogo, segue com rumo 33"16'38"8E passando pelos vértices V255, V256 até o cruzamento com Rio Gramame na altura
do vértice V257 de coordenadas UTM E = 276.547,390 e
N = 9.186.956,898, segue com rumo 14"34'08"8E passando pelos
vértices V258, V259, V260, V261 até o vértice V262 de coordenadas UTM E=276.919,737 e N=9.177.529,594, situado na divisa
dos Estados da Paraíba com Pernambuco, encerrando a presente descrição.
Ramal 1 (Natal): faixa de terras, com 10 (dez) metros de largura e 32.153,49m de extensão, com inicio no V -200 localizado na
Linha Tronco; a partir desse ponto segue com os seguintes rumos até o ponto V -00 localizado na área da futura fábrica de
cervejas de propriedade da Cervejaria Maranhense S.A., onde
termína, conforme índícado no desenho DE-826.0-010.100-TPL03: a diretriz da faixa tem seu inicio na estaca 2805 + 35.06m da
Linha Tronco no Trecho «A», que corresponde ao vértice 200
deste ramal, cujas coordenadas no sistema UTM são
E=235.534,21 e N=9.346.914,95 no Estado do Rio Grande do
Norte no Município de Macaíba; a partir deste ponto segue rumo 63"33'57"NE passando pelos vértices 199, 198, 197, 196, 195,
194, 193, 192, 191 até o cruzamento com a Rodovia RN-160 na altura do V-190 de coordenadas UTM E=237.684,16 e
N=9.348.044,04; segue no rumo 61"48'40" NE passando pelos
vértices 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178,
177, 176, 175, até o cruzamento com a Rodovia BR·I04 na altura
do vértice 174 de coordenadas UTM
E=242.631,94 e
N=9.350.657,58; segue no rumo 63"18'57"NE passando - pelos
vértices 173 e 172 até o V-171 de coordenadas UTM
E =243.335,22 e N =9.351.020,10; segue no rumo 07"56'19"NW
passando pelos vértices 170, 169, 168, 167, 166, 165 e 164 até o
cruzamento com a Rodovia BR-226 na altura do V-163 de coor-
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denadas UTM E=242.792,96 e N=9.352.687,65; segue no rumo
11 "58'00" NW passando pelos vértices 162, 161, 160, 159, 158,
157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144,
143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131 até a
travessia do Rio Potengi na altura do V·130 de coordenadas
UTM E=243.152,41 e N=9.359.558,84, no Municípío de São Gonçalo do Amarante; segue no rumo de 50°51 '51 "NE passando pelos vértices 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119,
118, 117 e 116 até o V-115 de coordenadas UTM E=244.167,09 e
N=9.359.603,22; segue no rumo 86'03'07"SE paralela a Rodovia
RN-160 passando pelos vértices 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108,
107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92,
91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77 e 76 até o
ponto que cruza a mesma, na altura do V·75 de coordenadas
UTM E=248.826,86 e N=9.361.640,72; segue no rumo
46'33'49"NE, paralela a Rodovia BR-406 passando pelos vértices 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57
até o ponto que cruza a mesma na altura do vértice 56 de coordenadas UTM E=246.822,60 e N=9.362.483,61; segue no rumo
53'34'24"NW, paralela a Rodovia RN-160 passando pelos vértices 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45-, 44, 43, 42, 41, 40, 39,
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21,
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 até o ponto que cruza a mesma, na
altura do V-12 de coordenadas UTM E=246.983,14 e
N=9.366.614,77 no Município de Natal; segue no rumo
64°31'21"NE mantendo ainda o paralelismo com a rodovia RN160 pelo outro lado passando pelos vértices 11, 10, 09, 08, 07, 06,
05,04,03,02,01 até o V-OO de coordenadas UTM E=247.566,30 e
N=9.366.924,73, na área da futura fábrica da Cervejaria Mar-anhense S.A. que corresponde ao ponto final do levantamento.
Derivação I do Ramal 1: faixa de terras com 10 (dez) metros
de largura e 2.410,92m de extensão cuja diretriz da faixa tem
início na estaca 482 + 24,10m do Ramal 1 do Gasoduto, no Estado do Rio Grande do Norte, no Município de Macaíba, cujas
coordenadas UTM E=242.525,44 e N=9.350.591,18; a partir deste ponto segue no rumo 17'28'22"SE até o V-6 de coordenadas
UTM E=244.818,65 e N=9.349.844,25 na área da fábrica das Indústrias Lousane - Louças Sanitárias do Nordeste S.A., conforme indicado no desenho DE-826.0-010.100-TPL-03.
Derivação II do Ramal 1: faixa de terras com 10 (dez) metros de largura e 361,62 metros de extensão cuja diretriz da faixa tem inicio na estaca 153 + 25,05m do Ramal 1 do Gasoduto,
no Estado do Rio Grande do Norte, no Município de Natal, cu-
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jas coordenadas UTM=248.619,86 e N=9.361.506,61; a partir
deste ponto segue no rumo 12"08'40"SW até o V·2 de coordenadas UTM E=248.928,06 e N=9.361.422,75 na área da Indústria
Têxtil Seridó S.A., conforme indicado no desenho DE·826.0~
OlO.100-TPL-03.
Ramal 2 (João Pessoa): faixa de terras com 10 (dez) metros
de largura e 15.470,18m de extensão, com início na Linha Tronco, Trecho «B» no ponto de coordenadas UTM E = 278.394,080 e
N=9.205.285,196 e a partir desse ponto, segue com os seguintes
rumos até encontrar o vértice-35 de coordenadas UTM
E=290.718,969 e N=9.211.450,745 na altura da Fábrica de Cimento CIMEPAR, conforme indicado no desenho DE-826.0010.100 ATM-03; a diretriz da faixa inicia-se na estaca 3019 + 00
(Tronco-Trecho uB») =VO de coordenadas UTM E = 278.394.080 e
N=9.205.285,196, no Estado da Paraíba no Município de Santa
Rita, segue com rumo 63°19'23"NE passando pelos vértices VI,
V2, V3, V4, V5, V6, V7 até o vértice V8 de coordenadas UTM
E =283.350,984 e N=9.207.768,218, segue com rumo 06"49'06"NW
passando pelos vértices V9, VI0, até o cruzamento com uma
Rua Projetada na altura do vértice Vll de coordenadas UTM
E = 284.298,587 e N =9.208.551,260, segue com rumo 44"14'31 "NE
até o cruzamento com uma Rua Projetada na altura de V12 de
coordenadas UTM E=284.324,395 e N=9.208.577,759, segue com
rumo 65°20'57"SE até o cruzamento com uma rua na altura do
V13 de coordenadas UTM E=284.473,600 e N=9.208.430,343, segue com rumo 45°14'09" NE até o cruzamento de Ruas na altura
do vértice 14 de coordenadas UTM E=284.576,248 e N=
9.208.532,148, segue com rumo 64'42'42" SE até o cruzamento de
Ruas na altura do vértice V15 de coordenadas UTM E =
284.683,731 e N =9.208.423,565, segue com rumo 44'51 '42" NE
até o cruzamento de Ruas na altura do vértice V ·16 de coordenadas UTM E=284.928,183 e N=9.208.669,197, segue com rumo
65'14'09"SE passando pelos vértices V-17, V-18, até o cruzamento com Ruas na altura do vértice V-19, de coordenadas
UTM E = 285.785,006 e N =9.207,813,839, segue com rumo
45"04'21"NE passando pelos vértices V-20, V-21, V-22 até o cruzamento com uma Rua na altura do vértice V-23 de coordenadas
UTM E=286.522,444 e N=9.208.359,905, situado no Município
de Bayeux, segue com rumo 79°47'56"NE passando pelos vértices V-24, V-25, V-26 até o cruzamento com a Rodovia BR101-230
na altura do vértice V-27 de coordenadas UTM E = 288.656,269 e
N=9.209.148,421, segue com rumo 42"09'30"NE passando pelos
vértices V-28, V-29, V-30, V -31, V-32, V-33, V·34 até o vértice V35 de coordenadas UTM E=290.718.969 e N=9.211.450,745 na al-
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tura da Fábrica de Cimento CIMEPAR, situada no Município
de João Pessoa, encerrando a presente descrição.
Art. 2? A Petróleo Brasileiro S .A. - PETROBRÀS - fica autorizada a promover e executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação ou instituição de servidão administrativa
e/ou de passagem a que se refere o artigo I? deste decreto.
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.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.201, DE 17 DE SETEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de conetituícso de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de trecho de linha de eubtrenemíeséo da 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 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 n? 27104.000204/84-10,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constitulção de servidão administrativa, as áreas de terra situadas na faixa
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de 8,OOm (oito metros) de largura, tendo como eixo o novo trecho da linha de subtrasmissão Frei, em 25/34,5KV, a ser estabelecido entre as
subestações transformadoras do sistema de distribuição Capivari e Arcampo, no Município de Duque de Caxias; Estado do Rio de Janeiro,
cujos projeto e plantas de situação nvs ERA-BF 478/83 e 488/83 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo n~ 27104.000204/84-10.
Art. 2~ Fica autorizada a LIG HT - 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 do trecho da linha de subtransmissão 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
atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção do mencionado trecho da linha de subtransmissão 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 conseqüêncía, 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 Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa, de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n ? 3.365, de 21 de julho 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 setembro de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

96~

da
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DECRETO

N~

90.202, DE 17 DE SETEMBRO DE 1984
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 -, imóvel constituido de terras e benfeitorias, situado no Munictoio de São Paulo. na região denominada
Jardim São Luiz, subdistrito de Santo Amaro - capital - necessário ao remanejamento de trecho dos Oleodutos Berueri-Utinge
(OBA TI), que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, 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 uma derivação para os seus Oleodutos Barueri-Ut.inga (OBATI), em trecho localizado no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo,

DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado 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. - PETROBRAS o imóvel constituído de terras e benfeitorias de propriedade particular,
compreendido na faixa de terras necessária à construção de uma derivação dos Oleodutos Barueri-Utinga (OBATI), com área de formato irregular de 2.510,55m· (dois mil, quinhentos e dez metros quadrados e
cinqüenta e cinco decímetros quadrados), localizada no Jardim São
Luiz, subdistrito de Santo Amaro, Município de São Paulo, conforme
assinalados
nas
plantas
constantes
do
Processo
MME
n:'

27000.004257/84-97.
Parágrafo único. A área de terra a que se refere este decreto assim se descreve e caracteriza:
Partindo do ponto 01, de Coordenadas UTM X=323607,60 e
Y = 7383000,97, situado na interseção da lateral da faixa dos oleodutos
com a linha ideal de divisa entre as propriedades de quem de direito e
da ELETROPAULO S.A., segue em linha reta e por aquela divisa, com
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rumo 62"35'00" SE, confrontando com área de propriedade da ELE·
TROPAULO S.A., numa distáncia de 11,30m, até atingir o ponto 02; ai,
deflete 60"55'00" à direita, segue em linha reta, com rumo de 01 "40'00"
SE, confrontando com área remanescente de quem de direito numa d istáncia de 88,14m, até atingir o ponto 03; ai deflete 59"22'00" à esquerda,
segue em linha reta, com rumo de 61 u02'00" SE, confrontando com área
remanescente de quem de direito numa distância de 129,80m, até atingir
o ponto 04; ai deflete 37"36'20" à esquerda, segue em linha reta, com
rumo 81°21'40" NE, confrontando com área remanescente de quem de
direito, numa distância de 16,30m, até atingir o ponto 05; aí, deflete
113"20'20" à direita, segue em linha reta, com rumo de 14"42'00" SW,
confrontando com área de propriedade da ELETROPAULO S.A., numa
distância de 20,45m, até atingir o ponto 06; ai, deflete 104"16'00" à direita, segue em linha reta, como rumo 61 °02'00" NW, confrontando com
área de propriedade de Amaro Rornão. numa distância de 153,70m, até
atingir o ponto 07; aí, deflete 59 u22'00" à direita, segue em linha reta,
com rumo 01 u40'OO" NW, confrontando com área remanescente de quem
de direito, numa distância de 99.50m até atingir o ponto OI, onde teve
início esta descrição. O traçado dessa derivação dos oleodutos que atinge o imóvel e benfeitorias objeto do presente decreto se encontra índicado na planta DE-000·022-419, que passa a fazer parte integrante deste
decreto.
Art. 2~ A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação ou instituição de servidão administrativa e/ou
de passagem a que se refere o artigo 1~ deste decreto.
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.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1984; 163~ da Independência e 96:' da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals

406

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 90.203, DE 17 DE SETEMBRO DE 1984
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. - PETROBRAS -, imóveis constituídos de terras e benfeitorias, que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 24 da Lei nó' 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. - PETROBRÀS - construir um gasoduto
e um ramal de derivação para fornecimento de gás, integrantes da Obra
do Empreendimento para Construção dos Sistemas de Gás Natural do
Espírito Santo e Norte Fluminense (COGEN), componente do Sistema
de Escoamento de Produção da Bacia de Campos, nos Municípios de
Macaé, Casimira de Abreu e Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro,

DECRETA:

Art. 1~ Ficam declarados 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. PETROBRÀS
- , 08 imóveis constituídos de terras e benfeitorias de propriedade
particular, localizados numa faixa de terras -de 559.693,00m' (quinhentos
e cinqüenta e nove mil, seiscentos e noventa e três metros quadrados),
nos Municípios de Macaé, Casimira de Abreu e Cabo Frio, no Estado
do Rio de Janeiro, assinalados nas plantas DE-824.03-371.101-TPI-129 e
130, REV.-B,
131 e 132,
REV.-A, constantes do
Processo
27000.004257/84-97, do Ministério das Minas e Energia.
Parágrafo úníco. As faíxas de terras a que se refere este artigo,
de 559.693,OOm2 , assim se descrevem e caracterizam:
Faixas do Gasoduto: Primeiro trecho: Faixa de terra com 20
(vinte) metros de largura, cujo eixo se inicia no Ponto 01 de
Coordenadas UTM-N-7,532.999,299 e E-219.114,496 situado na interseção do eixo com a cerca de divisa da área da Estação de
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Cabiúnas, no Município de Macaé, daí se desenvolvendo no rumo de sudoeste até atingir o Ponto 02 de Coordenadas UTM-N7,527.352,470 e E-213.139,165 situado na travessia do Rio Macaé.
Prosseguindo neste rumo, a diretriz passa pelo Ponto 03 de
Coordenadas UTM-N-7.525.288,900 e E-209.323,150 situado no
cruzamento da rodovia estadual RJ-168, na altura do Km 11
(trecho BR-101/Macaé),' vindo a seguir atingir o Ponto 04 de
Coordenadas UTM-N-7.523.961,590 e E-206.486,070 situado na interseção com o eixo da faixa do Gasoduto (Ponto 1I2~ Trecho)
no Município de Macaé, onde termina este trecho, com uma extensão total de 15.886,00m (quinze mil, oitocentos e oitenta e
seis metros), tudo de conformidade com os desenhos DE824.03.371.101-TPI-129 e 130, REV.-B;
Segundo Trecho: Faixa de terras de 10 (dez) metros de largura, cujo eixo se inicia no Ponto I de Coordenadas UTM-N7.523.961,590 e E·206.486,070 situado na interseção com o eixo da
faixa do gasoduto (Ponto 04/1~ trecho), no município de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro, daí se desenvolvendo no rumo de sudoeste até atingir o Ponto l l , de Coordenadas UTM -N7.519.370,50 e E-204.789,86, situado no cruzamento com a Ferrovia Rio/Campos da RFF8A. Deste ponto passa a seguir o rumo
de sudeste até atingir o Ponto III, de Coordenadas UTM-N7.516.682,97 e E-205.029,02, situado na cerca limite da faixa de
domínio da Rodovia Estadual RJ-106, de onde passa a
desenvolver-se no rumo de sudoeste até atingir o Ponto IV de
Coordenadas UTM-N-7.506.902,14 e E-198.373,57, situado na travessia do Canal do Rio das Ostras no Município de Casimira de
Abreu. Prosseguindo no rumo de sudoeste, a diretriz passa pelo
Ponto V de Coordenadas UTM-N-7.504.656,48 e E-194.907,53, situado no trevo do entrocamento das estradas estaduais RJ -106 e
RJ-162. A partir deste ponto mantendo o rumo de sudoeste, passa pelo Ponto VI de Coordenadas UTM-N -7.498.418,04 e E191.986,30, situado na travessia do rio São João, divisa dos Municípios de Casimira de Abreu e Cabo Frio. Prosseguindo no rumo de sudoeste passa pelo Ponto VII de Coordenadas UTM·N7.485.566,93 e E-807.028,49, situado na faixa de domínio da Rodovia RJ-106, até atingir o Ponto VIII de Coordenadas UTM-N7.484.612,69 e E-805.786,22, situado no cruzamento da diretriz
com a Rodovia RJ-106. A partir deste ponto, o eixo da faixa
passa a seguir o rumo de sudeste atingindo o Ponto IX de Coordenadas UTM-N-7.471.028,26 e E-805.332,49, situado no cruzamento com a estrada de Armação Búzios/Cabo Frio, .vindo a seguir no mesmo rumo atingir o Ponto X de Coordenadas UTM-N7.468.589,00 e E-804.553,94, situado no Cruzamento com a Estra-
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da Presidente Vargas. Prosseguindo no rumo de sudoeste, passa
pelo Ponto XI de Coordenadas UTM-N-7.468.203,31 e E804.154,71, situado na travessia do Canal Itajuru e a seguir no
Ponto XII de Coordenadas UTM-N-7.466.768,09 e E-803.872,95
situado na caixa da rua Porto Alegre afeta à Prefeitura de Cabo
Frio. Deste ponto a diretriz passa a seguir o rumo de noroeste
até atingir o Ponto XIII de Coordenadas UTM-N-7.466.823,87 e
E-803399,81, situado na caixa da rua Porto Alegre, onde o rumo
passa a ser o sudoeste até atingir o Ponto XIV de Coordenadas
UTM-N-7.465.843,37 e E-802.729,52, situado na caixa da rua Los
Angeles afeta à Prefeitura Municipal de Cabo Frio. A partir
deste ponto, a diretriz passa a desenvolver-se no rumo de sudeste atingindo o Ponto XV de Coordenadas UTM -N7.465.760,72 e E-802.743,65, situado na caixa da Av. Clodoaldo
Ribeiro dos Santos pertencentes à Municipalidade de Cabo
Frio, vindo a seguir o Ponto XVI de Coordenadas UTM-N7.464.417,45 e E-802.972,38, situado no entrocamento da rua Luiz
Lindenberg com a estrada RJ-102. Deste ponto, o traçado passa
a seguir o rumo de sudoeste até atingir o Ponto XVII de Coordenadas UTM-N-7.463.263,03 e E-801.589,83, situado na faixa da
Rodovia Estadual RJ-102, de onde a diretriz desenvolve-se no
rumo de sudeste até atingir o Ponto XVIII de Coordenadas
UTM-N-7.459.619,55 e E-801.975,98, situado na caixa da rua
Adolfo Beranger Jr. da Prefeitura de Cabo Frio. Deste ponto a
diretriz passa a seguir o rumo de sudeste até atingir o Ponto
XIX de Coordenadas UTM-N-7.458.076,95 e E-804.236,18, situado na área da Companhia Nacional de Alcalis , onde termina esse trecho, com uma extensão total de 21.748,00m (vinte e um
mil, setecentos e quarenta e oito metros), tudo de conformidade
com os desenhos DE-824.03.371.101-TPI-130, REV.-B, e 131 e
132, REV.-A;
Faixa do Ramal de Derivação: Faixa de terra de 10 (dez)
metros de largura, cujo eixo se inicia no ponto de Coordenadas
UTM-N-7.465.771,25 e E-802.724,28, situado na interseção deste
eixo com o limite da Faixa do Gasoduto, no Município de Cabo Frio, daí se desenvolvendo no rumo d~ noroeste até atingir o
ponto de Coordenadas UTM-N-7.466.274,29 e E-801.316,90, situado na faixa da estrada da Ponta do Costa, afeta à Prefeitura de
Cabo Frio. A partir deste ponto, o traçado passa a seguir o rumo de nordeste até atingir o ponto de Coordenadas UTM-N7.466.378,00 e E-801.337,94, situado na faixa da estrada da Ponta
do Costa, prosseguindo neste rumo, até atingir () ponto de Coordenadas UTM-N-7.467.073,56 e E-800.977,88, situado na área da
Refinaria Nacional de Sal S.A., onde termina este ramal, com
uma extensão total de 2.449 metros (dois mil, quatrocentos e
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quarenta e nove metros), tudo de conformidade com o desenho
DE-824.03.371.101-TPI-132, REV.-A.

Art. 2? A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÀS - 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 1~ deste decreto.
Art. 3? A Expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe
são asseguradas por este decreto, poderá, inclusive, alegar urgência para efeito de 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 entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.204, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Inclui o Aeroporto Internacional de São
Paulo (Guarulhos) entre os aeroportos internacionais do Brasil estabelecidos pelo
Decreto n.O 74.924, de 21 de novembro de
1974.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído entre os Aeroportos Internacionais do Brasil, a que se refere o Decreto fi? 74.924, de 21 de novembro de 11174, o
Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), situado no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto ~ptrar.á em vigor no dia 20 de janeiro de 1985,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 90.205, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Dá nova redação ao inciso V do art. 7.",
e ao § l? do artigo 15, do Decreto n." 54.252,
de 3 de setembro de 1964, que autorizou a
emissão de obrigações do Tesouro
Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O inciso V do artigo 7? e o § I? do artigo 15, ambos do Decreto n? 54.252, de 3 de setembro de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.. 7?
,
.
V - a taxa de juros,expressa ao ano, e a indicação da data a partir da qual serão eles pagos;»
«Art. 15. .
,
.
§ I? Os juros serão calculados, desde a data indicada no
certificado até a data em que forem devidos, sobre o valor reajustado do mês da exigibilid ade.»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1984; 163~' da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIO UEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 90.206, DE 20 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre os efetivos de praças do
Exército para I 984, fixados pelo Decreto n:'
89.351, de 6 de fevereiro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lbe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 2?, da Lei n:' 7.150, de 1 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? OS efetivos de Subtenentes e Sargentos de carreira fixados pelo Decreto n? 89.351, de 6 de fevereiro de 1984, ficam acrescidos
de 175 (cento e setenta e cinco) 3? Sargentos.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo será atendido com a redução do número de vagas não distribuídas, constantes do item VII, letra b, do artigo I? do Decreto n:' 89.351, de 6 de fevereiro de 1984, na
forma do Quadro anexo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

QUADRO ANEXO AO DECRETO N? 90.206,
DE 20 DE SETEMBRO DE 1984
SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA
3.761
6.056
7.318
6.287

Subtenente .
I:' Sargento
2~' Sargento
3~' Sargento

23.422

SARGENTOS TEMPORARIOS
3~

Sargento

7.800

7.800
31.222

Total Geral {Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários)

VAGAS NÃO DISTRIBUlDAS

Oficiais
Subtenentes e Sargentos ..
c) Cabos e Soldados.

a)
b)

1.075
2.807
8.478

12.360

DECRETO N? 90.207, DE 20 DE SETEMBRO DE 1984
Outorga à Centrais Elétricas dq Norte
do Brasil S.A. - ELETRONORTE - concessão para o aproveitamento da energia
hidráulica de um trecho do rio Araguaia, no
local denominado Santa Isabel, situado nos
Municípios de Ananás, Estado de Goiás e
São João do Araguaia, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, 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 n:' 27100.003080/84-74,
DECRETA:
Art. I? E outorgada à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
ELETRONORTE - concessão para o aproveitamento .da energia
hidráulica de um trecho do fio Araguaia, no local denominado Santa Isabel, situado nos Munic ípíos de Ananás, Estado de Goiás e São João do
Araguaia, Estado do Pará.
Parágrafo único. A energia produzida será destinada ao suprimento a concessionários de serviços públicos de energia elétrica, situados na área de atuação da ELETRONORTE.
Art. 2;' A concessão de que trata o presente decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.

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, 20 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96:' da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N:' 90.208, DE 20 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Artlstica da Faculdade de Artes
de Dourados.

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 Con-
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selho Federal de Educação n? 554/84, conforme consta do Processo n:'
2175 CFE, e 23001.000774/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação
Artística, com habilitações em Desenho e em Artes Plásticas, a ser ministrado pela Faculdade de Artes de Dourados, mantida pela Sociedade
Civil de Educação do Grande Dourados, com sede na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.209, de 20 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Biblioteconomia a ser ministrado pela Faculdade de Biblioteconomia de Botucatu.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n" 552/84, conforme consta do Processo n:'
1736/80 CFE, e 23001.000776/84-3 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Biblioteconomia, a ser ministrado pela Faculdade de Biblioteconomia, mantida
pela Associação de Ensino de Botucatu, com sede na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1984; 163? da Independência e
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

96~

da
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DECRETO N? 90.210, DE 20 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis a ser ministrado pela
Faculdade de Ciências Humanas ESUDA,
em Recife, Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il í, 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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n:' 553/84, conforme consta do Processo n:'
23023.000188/84-8 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas
ESUDA, mantida pela Associação Recifense de Educação e Cultura,
com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.211, DE 24 DE SETEMBRO DE 1984
Suspende a execução do inciso IH do
artigo 111 da Constituição 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? 1084-B, do Estado de
São Paulo, e atendendo à mensagem n? 35/84, de 19 de setembro de
1984, da Presidência do mesmo Tribunal,
DECRETA:
Art. I? Fica suspensa, por inconstitucionalidade, a execução do
inciso Il l do artigo 111 da Constítuicao do Estado de São Paulo, introduzido pela Emenda Constitucional paulista n? 21, de 22 de outubro de
1980.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 90.212, DE 24 DE SETEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Regulamento para o Quadro de Oficiais Temporários do Ministério da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n:' 85.866, de I? de abril de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atrfbuícões que.
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O caput do art. 14 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n? 85.866, de I? de abril de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
« Art. 14.
Os Segundos-Tenentes do Quadro Suplementar
de Oficiais e os da Reserva convocados, na forma do artigo 9?
deste Regulamento, serão promovidos ao posto de PrimeiroTenente na primeira data prevista para promoções de Oficiais
da Ativa que se seguir à renovação do período inicial a que se
obrigarem a servir, desde que satisfaçam às condições de promoções previstas no Regulamento d"e Promoções de Oficiais da
Ativa da Aeronáutica - REPROA.»
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1984; l63? da Independência ,e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim Mattos
DECRETO N? 90.213, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Administraçiio da Faculdade de Admínietreçao Hospitalar, no Estado de Siio Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe confere o artigo 81, item lII, 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 Decretelei n:' 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n:' 549/84, conforme consta do Processo n"
23033.006784/84·7, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, habilitação em Administração Hospitalar, a ser oferecido pela Faculdade em Administração Hospitalar, mantida pela União Social Cam iliana, 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, 25 de setembro de 1984: 163:' da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ester de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.214, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso superior de Tecnologia Mecânica a ser ministrado peja Faculdade de Tecnologia da Federecao das Faculdades "Braz Cubas" de

Mogi das Cruzes ..

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:' 550/84, conforme consta do Processo n:'
2858/80 CFE, e 23033.008243/84·3 do Ministério da Educação de Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso superior de
Tecnologia Mecância, modalidade Manutenção de Máquinas Operatrizes, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia da Federação das
Faculdades «Braz Cubas», mantida pela Sociedade Civil de Educação
«Braz Cubas», com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 25 de setembro de 1984: 163? da Independência e 96:' da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ester de Figueiredo Ferraz
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90.215, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitacão do curso de Enfermagem e Obstetrícia
da Feculdede de Enfermagem e Obstetric:ia
de Guarulhos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atr ibuicoes 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:' 556/84, conforme consta do Processo n:'
23001.000132/84-9 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações Enfermagem Obstétrica e Enfermagem de Saúde Pública, do curso de Enfermagem e Obstetrícia, ministrado pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Guarulhos, mantida pela Associação Educacional «Preaidente Kenned y», 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, 25 de setembro de 1984; 163~ da Independência e 96:' da
República.

roxo FIGUEIREDO
Ester de Figueiredo Ferraz
DECRETO

N~

90.216, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitacõos dos cursos de Letras e de Pedagogia do
Instituto Unificado Peuliece ,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atr ibuicões 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? 527/84, conforme consta do Processo n?
23001.000124/84-6 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações Supervisão Escolar para exercício nas escolas de I? e 2? graus, Magist.ério
das Matérias Pedagógicas do 2? grau e Educação Pré-Escolar, do curso
de Pedagogia, e Tradutor e Intérprete do curso de Letras,. ministrados
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pelo Instituto Unificado Paulista, mantido pela Sociedade Unificada
Paulista -de Ensino Renovado - Objetivo, 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.
Brasilia, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ester de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.217, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetricia a ser ministrado
pela Faculdade de Enfermagem de Tereeoooue, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art.ígo 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:' 551/84, conforme consta do Processo n:'
2428179 CFE, e 23001.000775/84-7 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. l? Fica autoriz ado o funcionamento do curso de Enfermagem
e Obstetrícia, com habilitações em enfermagem Geral e Enfermagem de
Saúde Pública, a ser ministrado pela Faculdade de Enfermagem de Teresópolis, mantida pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, com
sede na cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publ icacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ester de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.218, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras e de Ciências da Fundação Educionai da Região dos Lagos-RJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47
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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 Rio de Janeiro n:' 222/84, conforme consta do
Processo CEE número E-03/l00.852/83 e 23000.015529/84-6 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de licenciatura plena em Letras, com habilitações em Português/Inglês e Português/Literatura e Ciências, com habilitações em Biologia e Matemática, ministrados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cabo
Frio, mantida pela Fundação Educacional da Região dos Lagos, com sede na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de. Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ester de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.219, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
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,
DECRETA:
ArL 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:' 85.326, de 6 de novembro de 1980 e 88.350, de
01 de junho de 1983, e demais disposições em contrário.
Brasília, 25 de setem bro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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REGULAMENTO PARA O ALTO-COMANDO DO EXÉRCITO
(R-1891
iNDlCE DOS ASSUNTOS

Art.
Título
Título

I
II

Capítulo I
Capítulo II

Capítulo III
Título
III

Da destinação e da constituição
.
Do Funcionamento
.
Das Disposições Gerais
.
Da Seleção para Ingresso e Promoção no Quadro
de Oficiais-Generais
.
Do Plano Diretor do Exército (PDE)
.
Da Secretaria do Alto-Comando do Exército
.

I? / 2?

3? /8?
9?112
13/19
20/22

TÍTULO I
Da Destinação e da Constituição
Art. I? O Alto-Comando do Exército é o Órgão integrante da
Direção-Geral do Ministério do Exército destinado a:
1. examinar e equacionar, principalmente:
- os assuntos relativos à política e à estratégia militares peculiares ao Exército;
- as matérias de relevância, dependentes de decisão ministerial,
em particular -as referentes à organização, administração, logística e ao
Plano Diretor do Exército,
.2. selecionar os candidados a ingresso e promoção no Quadro de
Oficiais-Generais .
Art. 2? O Alto-Comando do Exército é constituído pelo 'Ministro
do Exército e pelos Generais-de-Exército, titulares de cargos privativos
para este posto.
/
§ 1? Os Oficiais-Generais de que trata este artigo são membros
efetivos do Alto-Comando.
§ 2? Integram o Alto-Comando, observado o disposto no § 2? do
artigo 11 deste Regulamento, como" membros interinos, os Generais-deDivisão, quando estiverem ocupando, em caráter interino, qualquer dos
cargos a que se refere o caput deste artigo.
§ 3? O Secretário do Alto-Comando é o Secretário-Geral do Exército.
§ 4? Comparecerão às reuniões do Alto-Comando, na qualidade
de assessores diretos do Ministro, o seu Chefe de Gabinete, o Chefe do
Céntro de Informações do Exército e o Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército.
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§ 5? O Ministro do Exército poderá convocar o Comandante Mil itar de Área e Região Militar, bem como outros assessores para, nas
reuniões, examinarem assuntos específicos.

TiTULO II
Do Funcionamento
CAPiTULO I

Das Disposições Gerais
Art. 3? O Alto-Comando do Exército é presidido pelo Ministro de.
Estado do Exército.
§ I? O Ministro de Estado do Exército, quando nomeado interinamente, exerce a presidência do Alto-Comando, como membro efetivo,
em toda plenitude.
§ 2? Nos impedimentos do Ministro, presidirá às reuniões o
General-de-Exército mais antigo no posto, ressalvadas as sessões destinadas à seleção de Oficiais que serão presididas exclusivamente pelo
Ministro do Exército.
Art. 4? O Alto-Comando do Exércitoreunir-se-á por iniciativa do
Ministro do Exército, que fixará, com a devida antecedência, a data, o
local e a agenda da reunião.
§ I? Hav-erá, em princípio, uma reunião mensal.
§ 2? Na preparação das reuniões do Alto-Comando, o Ministro
poderá convocar qualquer um dos membros ou assessores para o exame
preliminar de assuntos constantes da respectiva agenda.
§ 3? Esgotados os assuntos da agenda da reunião, poderá o Mínistro permitir o trato de questões eventuais.
Art. 5? Compete aos membros do Alto-Comando:
1. estudar e debater os assuntos constantes da agenda;
2. relatar os assuntos de sua exclusiva competência.
Art. 6? O Alto-Comando do Exército poderá solicitar pareceres
escritos ou verbais de outras autoridades.
Art. 7? Os trabalhos e documentos do Alto-Comando do Exército
terão sempre caráter sigiloso.
Art. 8? Os assuntos tratados no Alto-Comando do Exército - exceto os relativos a ingresso e promoção no Quadro de Oficiais-Generais
- não comportam votações nem decisões, mas tão-somente análises,
estudos, pareceres e recomendações, por caber ao Ministro do Exército
a responsabilidade das decisões.
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CAPiTULO II

Da Seleção para Ingresso e Promoção no Quadro
de Oficiais-Generais
Art. 9? Cabe ao Alto-Comando do Exército, na forma prescrita na
Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas, selecionar os nomes a serem apresentados ao Presidente da República - a
fim de que este exerça a prerrogativa legal da escolha - para ingresso
e promoção no, Quadro de Oficiais-Generais.
Art. 10. N as sessões do Alto-Comando do Exército destinadas à
seleção de Oficiais, o Ministro do Exército votará como os demais
membros efetivos, cabendo-lhe, ainda, o voto de qualidade.
Art. 11. A votação para o preparo das listas para ingresso e promoção em Quadros de Oficiais-Generais será secreta, observadas as seguintes normas:
1. Serão votados e escolhidos, sucessivamente, o T", o 2?, o 3? e
os demais lugares de cada lista a apresentar ao Presidente da República.
2. Para a seleção de nome a ser indicado em I? lugar na lista a ser
apresentada, concorrerão, nos casos de promoção a General-de-Brigada
e General-de-Divisão todos os nomes constantes das relações apresentadas pela Comissão de Promoções de Oficiais, e, no caso, de promoção
a General-de-Exército, todos os Generais-de-Divisão constantes do
Quadro de Acesso por Escolha elaborado pela Comissão de Promoções
de Oficiais. Caso algum Oficial obtenha maioria dos votos no plenário,
estará automaticamente escolhido para oI? lugar. Caso haja empate na
votação, caberá ao Ministro do Exército o voto de qualidade previsto
no artigo 10.
3. O processo será repetido, sucessivamente para cada uma das
outras classificações, excluindo-se os já escolhidos.
§ I? Para o processamento das promoções a General-de-Exército
estarão presentes à votação os membros efetivos e o Secretário do AltoComando do Exército.
§ 2? Os membros interinos do Alto-Comando comparecerão às
reuruoes destinadas ao processamento das promoções a General-deDivisão e a General-de-Brigada.

Art. 12. Encerrada a votação para seleção dos nomes a ingressar
ou promover no Quadro de Oficiais-Generais, o Secretário preparará a
lista resultante da votação, que o Ministro, em nome do Alto-Comando
do Exército, submeterá ao Presidente da República, para sua escolha.
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CAPÍTULO III
Do Plano Diretor do Exército (PDE)
Art. 13. Cabe ao Alto-Comando do Exército examinar, na forma
do artigo 8?, as ações referentes ao Plano Diretor do Exército (PDE),
Art. 14. Para fins do artigo anterior, o Alto-Comando do Exército
reunir-se-á, na qualidade de Conselho do PDE, para:
- apreciar a atualização anual do Livro 1 do PDE, a ser submetida ao Ministro do Exército;
- analisar o relatório do Livro 2 do PDE, referente ao exercício
anterior;
- propor as prioridades para a fixação dos tetos de recursos financeiros para a Proposta do Orçamento-Programa do Ministério do
Exército, relativa ao ano seguinte;
- analisar os resultados do PDE no ano considerado, a fim de recomendar as alterações a serem introduzidas, no ano seguinte, nas
ações, nas prioridades, nos Planos e nos Programas do PDE.
Art. 15. As reuniões do Alto-Comando do Exército para assuntos
do PDE serão precedidas de uma reunião consultiva, preliminar, dirigida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.
Art. 16. O Chefe do Estado-Maior do Exército poderá realizar
consultas individuais aos Comandantes do Exército, Comandantes Militares de Área, Chefes de Departamento e ao Secretário de Economia e
Finanças, sobre ·assuntos do PDE, sempre que a urgência ou a natureza
desses assuntos excluam a possibilidade ou a necessidade de realização
de reunião consultiva.
Art. 17. As propostas, pareceres ou recomendações resultantes de
. reuniões consultivas ou de consultas individuais serão sempre submetidas à decisão do Ministro do Exército.
Art. 18. As determinações do Ministro do Exército que não tenham sido objeto de reuniões do Alto-Comando do Exército, de reuniões consultivas ou de consultas individuais, serão incluídas no rol
das ações planejadas do Livro 1 do PDE e participadas aos membros
do AI to-Comando.
Art. 19. As reuniões do Alto-Comando do Exército, para assuntos
do PDE,. e suas reuniões consultivas preliminares, terão o assessoramento da Subchefia do Estado-Maior do Exército encarregada do PDE.
TÍTULO III
Da Secretaria do Alto-Comando do Exército
Art. 20. O Alto-Comando do Exército terá uma Secretaria permanente, sob a direção e responsabilidade do Secretário do Alto-Comando
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do Exército, tendo como adjunto um Oficial-Superior do QEMA, Combantente.
Art. 21. Compete ao Secretário do Alto-Comando do Exército:
1. assessorar o Ministro na elaboração da agenda das reuniões do
Alto-Comando e nas medidas dela decorrentes;
2. cuidar da preparação material para as reuniões do AltoComando do Exército tornando, na devida oportunidade, todas as providências necessárias à sua realização;
3. responsabilizar-se por toda a documentação de interesse do
Alto-Comando;
4. remeter a agenda das reuniões a todos os membros com a devida antecedência, acompanhada da documentação necessária a seu estudo;
5. elaborar a ata de reunião e enviar uma cópia a cada membro do
Alto-Comando do Exército antes da reunião subseqüente;
6. aprovada a ata, no início da sessão subseqüente, colher as assinaturas;
7. providenciar a incineração das cédulas de votação usadas;
8. efetuar todas as comunicações relativas aos trabalhos do AltoComando do Exército;
9. apresentar ao Ministro, até 20 de janeiro de cada ano, relatório
das atividades do Alto-Comando, no ano anterior.
Art. 22. Compete ao Adjunto do Secretário do Alto-Comando do
Exército:
1. auxiliar o Secretário em todos os trabalhos referentes às atividades do Alto-Comando do Exército;
2. receber, guardar, expedir e, quando for o caso, incinerar os documentos relativos às reuniões do Alto-Comando do Exército;
3. manter em dia a Coletânea de Atas das Reuniões.
DECRETO N? 90.220, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Extingue Organizações Militares no
Ministério do Exército, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto 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,
DECRETA:
Art. I?

Ficam extintos, a partir de 31 de dezembro de 1984:
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Motomecanização da 3~ RM;
Intendência da 3~ RM;
e Munição da 3~ RM, e
Saúde da 3é RM.

Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO N? 90.221, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Extingue o Depósito de Material Veterinário, no Ministério do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto 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,
DECRETA:
Art. I? Fica extinto o Depósito de Material Veterinário, a partir
de 31 de dezembro de 1984.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 90.222, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Cria, no Estado do Espírito Santo, a
Reserva Biológica de Comboios, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 1I1, 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 Estado do Espírito Santo, com o objetivo,
dentre outros, de proteger tartarugas-marmhas e seus locais de desova,
a Reserva Biológica de Comboios.
Art. 2? A Reserva Biológica de Comboios, com uma área de
833,23 hectares, localiza-se no litoral espírito-santense, entre as coordenadas geográficas 19"38' - 19"45' de latitude Sul e 39"45' - 39"55' de
longitude Oeste, confrontando-se, de acordo com levantamento topográfico realizado pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do
Espírito Santo, em outubro de 1983: ao Sul, com a Reserva Indígena da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, ao Norte, com a Vila de Regência; a Leste com o Oceano Atlântico; e a Oeste, com Miguel Laurindo e
Orlando Ferri, Idarly da R. Loureiro, Rubens G. da Silva, Adelson C.
Guimarães, Agostinho Demétrio da Silva, Miguel Rodrigues dos Santos, Dionízio Mendes Correa, Edson Duarte, Petróleo Brasileiro SI A,
Admilson e Edmilson de Souza Silva, e João do Carmo Rosa.
Art. 3? Dentro da área que compõe a Reserva Biológica de Comboios são proibidas quaisquer atividades de utilização, perseguição, caça, apanha ou introdução de espécimes da flora e da fauna, silvestres
ou domésticas, bem como a exploração de qualquer recurso natural e as
atividades, a qualquer título pretendidas, que implicarem modificações
do meio ambiente.
Parágrafo único. Fica autorizado o manejo das populações de
tartarugas-marinhas, unicamente objetivando sua preservação, a ser
executado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF, ou órgão por ele autorizado e sob sua supervisão.
Art. 4? A administração da Reserva Biológica de Comboios caberá ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.
Art. 5? É fixado o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para elaboração do Plano de Manejo da Reser·
va Biológica de Comboios.
Art. 6? A Reserva Biológica de Comboios fica sujeita ao que dispõem as Leis nvs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 5.197, de 3 de janeiro de 1967.
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Art. 7? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Josi
DECRETO N? 90.223, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Cria. no Estado de Minas Gerais, o
Parque Nacional da Serra do Cipó, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e ncs termos do artigo 5?, letra a, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
.
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no Estado de Minas Gerais, o Parque Nacional da Serra do Cipó.
Art. 2? O Parque Nacional da Serra do Cipó tem os seguintes limites, descritos a p-artir das cartas topográficas em escala 1:100.000, n?
SE-23-Z-C-III, SE-23-Z-D-I, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, e carta SE-23-Z-C-VI-2, em escala 1:50.000, também
do IBGE:
Inicia na confluência do rio Cipó com o córrego da Serra
ou Gordurinha, seu afluente pela margem esquerda (Ponto I);
daí, atravessa o rio Cipó e segue por sua margem direita até a
foz do córrego do Engenho, seu afluente pela margem direita,
no ponto de coordenadas aproximadas N = 7860600m e
E = 646400m (Ponto 2); segue pelo talvegue desse afluente até
sua cabeceira mais setentrional, no ponto de coordenadas aproximadas N=7861900m e E = 647000m (Ponto 3); desse modo segue
pelo divisor de águas entre os afluentes da margem direita do
rio da Bocaina ou Gavião ou Palmital e os afluentes da margem esquerda do ribeirão Soberbo e rio Parauaninha, passando pelos pontos de coordenadas aproximadas N = 7862300m e
E = 648000m, N = 7864000m e E = 649200m, e atingindo O ponto de
coordenadas aproximadas N = 7864750m e E = 650700m (Ponto 41;
dai continua por este divisor geral, passando pelos pontos de
coordenadas
aproximadas
N = 7863950
e
E = 652600m,
N=7864450m e E = 654250m, N=7866000m e E=654500m, atíngindo o ponto de coordenadas N = 7867150 e E = 652750m situado sobre esse divisor (Ponto 5); segue por esse divisor até atingir a
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margem direita da rodovia MG-OIO, sentido Belo HorizonteConceição do Mato Dentro, no ponto de coordenadas aproximadas N = 7869800m e E = 654300m (Ponto 6); desse ponto segue pela margem direita da rodovia MG-Ol0, passando pelos pontos de
coordenadas N = 7872700m e E = 655950m N = 7973400m e
E = 6561 üüm, atingindo o entrocamento dessa rodovia com a rodovia MG-232 (Ponto 71; segue pela margem direita da rodovia
MG·232 por cerca de 200 metros, até atingir a cabeceira do córrego Raímundinha, seguindo por esse córrego até a sua foz no
rio Preto (Ponto 8); daí sobe o rio Preto, por sua margem direita até atingir a foz do córrego do Salitreiro, seu afluente pela
margem direita (Ponto 9); desse ponto segue pela margem direita do córrego do Salitreiro, atingindo a foz de um seu pequeno
afluente pela margem direita, seguindo pela talveque desse.
afluente até atingir suas cabeceiras, no ponto de coordenadas
aproximadas N = 7868600m e E = 658600m (ponto 10); segue pelo
divisor entre as águas que correm para o córrego Salitreiro e as
que correm para o córrego Capão ou Funil, passando pelo ponto de coordenadas aproximadas N = 7866150m e 659300m e atingindo o ponto de coordenadas aproximadas N = 7865000m e
E = 659500m (Ponto 11); segue por esse espigão, divisor das
águas vertentes do córrego Barrinha ou Sarandi das que vertem para o córrego da Lapa e córrego do Peixe, passando pelo
ponto de coordenadas aproximadas N = 7864500m e 660900m e
atingindo a cabeceira de um afluente pela margem esquerda do
córrego Barrinha, no ponto de coordenadas N = 7864400m e
E=661200m (Ponto 12); desce pelo talvegue desse curso d'água
até sua foz no córrego Barrinha, seguindo pela margem esquerda desse córrego até sua foz no rio do Peixe (Ponto 13); segue a
iusante pela margem esquerda do rio do Peixe. por um percurso aproximado de 1500 metros, até o ponto onde encontra a foz
de um afluente pela margem direita (córrego Fugidor) (ponto
14); segue pelo talvegue do córrego Fugidor até o ponto de coordenadas aproximadas N=7858600m e E=661600 (Ponto 15); desse ponto segue por uma linha reta até o ponto de coordenadas
aproximadas N = 7858450m e E = 661500m, onde encontra o córrego do Riacho ou Lageado (Ponto 16); segue pelo talvegue ·do
córrego do Riacho ou Lageado até uma de suas cabeceiras no
ponto de coordenadas aproximadas N = 7858600m e E = 659600m
(Ponto 17); daí segue por uma linha reta de aproximadamente
800m, no rumo geral Sul, até atingir um afluente da margem esquerda do córrego no Estancado ou Entancado, seguindo pela
margem esquerda desse curso d'água até sua foz no córrego Estancado ou Entancado (Ponto 18); daí sobe pelo córrego Estancado ou Entancado até sua cabeceira mais ocidental, no ponto
de coordenadas aproximadas N = 7855500m e 659550m (Ponto 19);
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daí segue pelo divisor de água das bacias dos rios Cipó e Santo
Antonio. contornando as cabeceiras dos córregos do Palmital,
do Gavião. da Mutuca e do Ribeirão Bandeirinha. até o ponto
de coordenadas aproximadas N = 7838600m e E = 652800m (Ponto
20) e passando pelos pontos de coordenadas aproximadas
N=7855430m e E=659500m, N=7852150m e E=659450m,
N=7848200m e E=659600m, N=7843800m e E=656600m,
N=7842600m e E = 656000m, N=7841800m e N=654900m,
N=7840250m e E=654350m, N=7839850m e E = 653500m; continua. em direção Norte. pelo divisor de águas entre as bacias
dos rios Preto e Jaboticatubas e a bacia do ribeirão Bandeirinha, passando pelos pontos de coordenadas aproximadas
N=7839800m e E=652250m, N=7841250m e E = 652450m,
N = 7841950m e E = 652500m, N = 7843350m e E = 651500m,
N=7843600m e E=651700m, e N=784500m e E = 650100m,
N=7846600m e E=650300m, N=7843300m e E = 648200m,
N=7851100m e E=647350m, N=7851l00m e E=646400m,
N=7853100m e E = 645200m, N=7856150m e E=644600m; e atingindo o ponto de coordenadas aproximadas N = 7857200m e
E = 644000m, onde nasce o córrego da Serra ou Gordurinha
(Ponto 21); segue a jusante pela margem esquerda desse córrego,
até sua foz no rio Cipó. ponto inicial desta descrição. perfazendo uma área aproximada de 33.800 hectares.
Art. 3? A administração e manejo do Parque Nacional da serra
do Cipó caberá ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento FlorestalIBDF.
Art. 4? É fixado o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para elaboração do Plano de Manejo do Parque
Nacional da serra do Cipó.
Art. 5? O Parque Nacional da serra do Cipó fica sujeito ao que
dispõe a Lei n ? 4.771, de 15 de setembro de 1965 e o Decreto n? 84.017,
de 21 de setembro de 1979.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
DECRETO N? 90.224, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Cria a Floresta Nacional do Jamari, no
Estado de Rondônia,
e dá
outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e considerando o dis-
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posto na alínea b do artigo 5? da Lei n:' 4.771, de 15 de setembro de
1965,
DECRETA:
Art. I? É criada, no Estado de Rondônia, a Floresta Nacional do
Jamari, com área estimada em 215.000 ha (duzentos e quinze mil hectares), subordinada ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(lBDF), em cuja estrutura básica se integra.
Parágrafo 'único. A área de que trata este artigo. localizada ao
Norte do Estado de Rondônia, nos Municipios de Porto Velho e Ariquemes, está compreendida entre os meridianos 62°44'05" e 63°16'54" e os
paralelos 9'00'00" e 9'30'00" de latitude Sul. Ao Norte, confronta-se
com a Gleba .Iacundá, Manoa e Cojubim: a Leste, limita-se com os imóveis Manoa e Cojubim: ao Sul, faz divisa com os imóveis Santa Rosa e
PAD ~ Marechal Dutra; a Oeste, limita-se com 08 imóveis São Pedro,
Providências, Aliança e o Jamari, Alegria e Alto Rio Preto e Varadouro.
Art. 2? O IBDF, fundamentado em levantamentos, estudos e pesquisas, promoverá o uso público dos recursos naturais da Floresta Nacional do J amar i, de forma a permitir a geração permanente de bens e
serviços passíveis de serem oferecidos pela citada unidade de conservação.
Art. 3? O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, objetivando o atingimento de fins técnicos e econômicos, fica autorizado a
celebrar convênios e contratos com entidades públicas e privadas, para
a implementação do manejo dos recursos naturais renováveis e da exploração racional dos recursos não renováveis da Floresta Nacional,
obedecida a legislação em vigor.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
DECRETO N? 90.225, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a implenteçao da Area de
'Proteção Ambiental de Guapi-Mirim, no
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e tendo em vista
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o que dispõe o artigo 8? da Lei n:' 6.902, de 27 de abril de 1981, bem como a Lei n:' 6.938, de 31 de agosto de 1981, o Decreto n" 88.351, de I? de
junho de 1983 e o Decreto n? 89.532, de 6 de abril de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~> Fica declarada Área de Proteção Ambiental (AP A) de
Guap i-Mirim, com O objetivo de proteger os manguezais situados na região ocidental da Baía da Guanabara, a região situada na foz dos rios
Iriri, Roncador, Guapi-Mirim e Imboacu. abrangendo os Municípios de
Magé, Itaborai e São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, com a delimitação a seguir descrita: partindo do ponto P 00 de coordenadas geográficas latitude 22'41 '40" Sul e longitude 43'06'30" Oeste localizado
na margem esquerda da foz do canal Suruí-Mirim, segue a montante
deste canal pela margem esquerda a distância aproximada de 1.500m
até o ponto P 01 de coordenadas geográficas latitude 22'40'50" Sul e
longitude 43'06'40" Oeste; deste ponto segue com 78" rumo SE a distância aproximada de 1.950m até o Ponto P 02 de coordenadas geográficas latitude 22"41 '00" Sul e longitude 43'05'30" Oeste; deste ponto segue pelo litoral, até a foz do rio Iriri, seguindo pela margem direita
deste rio até o Ponto P 03 de coordenadas geográficas latitude
22'40'00" Sul e longitude 43'05'10" Oeste; deste ponto segue com 60'
rumo SE a distância aproximada de 2.600m até o Ponto P 04 de coordenadas geográficas latitude 22'40'40" Sul e longitude 43"03'50" Oeste localizado na estrada Magé-Cais da Piedade, próximo
capela de N. S.
Sant'Ana; deste ponto segue rumo NE pela referida estrada a distância
aproximada de 2.500m até o ponto P 05 de coordenadas geográficas latitude 22"39'30" Sul e longitude 43'03'00" Oeste localizado na BR-493;
deste ponto segue pela BR-493 a distância aproximada de 150m até o
ponto P 06 de coordenadas geográficas latitude 22"39'30" Sul e longitude 43°03'00" Oeste localizado na margem esquerda do rio Roncador ou
Santo Aléixo; deste ponto' segue a jusante deste rio pela margem esquerda a distância aproximada de 2.000m até o ponto P 07 de coordenadas geográficas latitude 22'40'35" Sul e longitude 43"02'50" Oeste; deste ponto segue com 70° rumo SE a distância aproximada de 700m até o
ponto P 08 de coordenadas geográficas latitude 22"40'45" Sul e longitude 43"02'25" Oeste localizado na confluência do canal de Magé com o
canal Magé-Mirim; deste ponto segue pelo canal Magé-Mirim a distância áproximada de 1.000m até o ponto P 09 de coordenadas geográficas
latitude 22"40'30" Sul e longitude 43"01 '50" Oeste; deste ponto segue
com 70" rumo SE a distância aproximada de 1.870m até o ponto P 10 de
coordenadas geográficas latitude 22"40'50" Sul e longitude 43"00'55"
Oeste; deste ponto segue rumo NE pela vala de Sernambetiba até o
Ponto P 11 de coordenadas geográficas latitude 22"39'50" Sul e longitude 42'59'55" Oeste localizado na BR-493; deste ponto segue rumo SE
pela BR-493 a distância aproximada de 9.000m até o ponto P 12 de coorà
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denadas geográficas latitude 22"43'20" Sul e longitude 42"57'00" Oeste;
deste ponto segue com 46° rumo 80 a distância aproximada de 900m
até o ponto P 13 de coordenadas geográficas latitude 22'43'40"- Sul e
longitude 42'57'25" Oeste; deste ponto segue rumo SE a distância aproximada de 200m até o ponto P 14 de coordenadas geográficas latitude
22'43'50" Sul e longitude 42'57'20" Oeste, localizado no Ramal Ferroviário Itambí-Campos: deste ponto segue rumo 80 pelo referido Ramal
Ferroviário a distância aproximada de 6.000m até o ponto P 15 de coordenadas geográficas latitude 22'46'50" Sul e longitude 42"58'30" Oeste,
localizado na intersecção do Ramal Ferroviário Itambí-Campos com a
Estrada de Ferro Guaxindiba; deste ponto segue rumo NO pelo eixo da
referida Estrada de Ferro a distância aproximada deLüüürn até o ponto
P 16 de coordenadas geográficas latitude 22"46'20" Sul e longitude
42°58'04" Oeste, localizado na intersecção com a margem direita do canal de Guaxindiba; deste ponto segue pelo referido canal a distância
aproximada de 500m até o ponto P 17 de coordenadas geográficas latitude 22"46'10" Sul e longitude 42"59'00" Oeste; deste ponto segue com
20° rumo 80 a distância aproximada de 500m até o ponto P 18 de 'coordenadas geográficas latitude 22"46'20" Sul e longitude 42"59'05" Oeste
localizado na margem esquerda do rio Guaxindiba; deste ponto segue a
[u sante pela margem esquerda do referido rio a distância aproximada
de 1.500m até o ponto P 19 de coordenadas geográficas latitude
22'45'50" Sul e longitude 42'59'30" Oeste localizado na confluência do
rio Guaxindiba com o rio Alcântara; deste ponto segue rumo 80 pelo
canal do rio Alcântara a distância aproximada de 2".900m até o ponto P
20 de coordenadas geográficas latitude 22'46'37" Sul e longitude
43°00'56" Oeste; deste ponto segue com 26° rumo NO a distância aproximada de 550m até o ponto P 21 de coordenadas geográficas latitude
22"46'20" Sul e longitude 43'01 '05" Oeste; deste ponto segue com 48"
rumo NE a distância aproximada de 2.400m até o ponto P 22 de coordenadas geográficas latitude 22"45'25" Sul e longitude 43'00'00" Oeste;
deste ponto segue com 31 0 rumo NO a distância aproximada de 1.000m
até o ponto P 23 de coordenadas geográficas latitude 22'45'00" Sul e
longitude 43"00'20" Oeste; deste ponto segue com 12' rumo SO a distância aproximada de 900m até o ponto P 24 de coordenadas geográficas latitude 22'45'05" Sul e longitude 43"00'50" Oeste localizado na estrada das Palmeiras; deste ponto segue rumo 80 pelo eixo da estrada
das Palmeiras a distância aproximada de 5,750m até o ponto P 25 de
coordenadas geográficas latitude 22'46'50" Sul e longitude 43'02'35"
Oeste localizado na intersecção da referida estrada com a estrada de
Itaoca; deste ponto segue rumo NO pelo eixo da estrada de Itaoca a
distância aproximada de 750m até o ponto P 26 de coordenadas geográficas latitude 22'46'40" Sul e longitude 43'03'00" Oeste localizado na
intersecção da referida estrada com o canal Imboassu; deste ponto segue com 32° rumo NO a distância aproximada de 2.000m até o ponto P
27 de coordenadas geográficas latitude 22"45'45" Sul e longitude
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43'03'40" Oeste; deste ponto segue rumo SO pelo litoral a distância
aproximada de 900m até o ponto P 28 de coordenadas geográficas latitude 22"46'05" Sul e longitude 43"04'00" Oeste, localizado na Ponta de
Itaoca; deste ponto segue por uma linha imaginária com 25° rumo NO
até o ponto inicial P 00.
Art. 2? Serão consideradas como área de degradação ambiental
intensa, as terras incluídas no perímetro a seguir descrito: inícia-se na
intersecção da estrada das Palmeiras com a estrada de Itaoca ponto P
25 de coordenadas geográficas latitude 22"46'50" Sul e longitude
43°02'35" Oeste; deste ponto segue rumo NO pelo eixo da estrada de
Itaoca a distância aproximada de 750m até o ponto P 26 de coordenadas
geográficas latitude 22"46'40" Sul e longitude 43"03'00" Oeste localizado na intersecção da referida estrada com o canal Imboassu; deste pon- .
to segue rumo NE pela margem esquerda do referido canal a distância
aproximada de 1.400m até o ponto P 26-A de coordenadas geográficas
latitude 22"46'10" Sul e longitude 43"02'30" Oeste; deste ponto segue
com 39° rumo SE a distância aproximada de 130m até a intersecção
com O eixo da estrada das Palmeiras localizada no ponto P 26-B de
coordenadas geográficas latitude 22"46'15" Sul e longitude 43"02'25"
Oeste; deste ponto segue rumo SO pela referida Estrada a distância
aproximada de 1.500m até o ponto inicial P 25.
Art. 3? N a implantação e funcionamento da APA de Guapi-Mirim
serão adotadas as seguintes medidas prioritárias:
I - o procedimento de zoneamento da APA será efetivado através de Portaria da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, em estreita articulação com 'a Secretaria Especial
da Regiâo Sudeste - SERSE, do Ministério do Interior, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente ~ FEEMA,
do Estado do Rio de Janeiro e as Prefeituras Municipais de
Magé-RJ, Itaborai-RJ e São Gonçalo-Rd, indicando em cada zona as atividades a serem encorajadas, bem como as que deverão
ser limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável;
11 - a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
financeiros governamentais, para assegurar a proteção da Zona
de Vida Silvestre, o uso racional do solo e outros aspectos referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;

IH - a aplicação, quando necessário, de medidas legais
destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de sensível degradação da qualidade ambiental;
IV - a divulgação das medidas previstas neste decreto ob[et.ivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e
suas finalidades.
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Art. 4? Fica estabelecida, na área da APA de Guapi-Mirim. uma
zona de Vida Silvestre, destinada prioritariamente à salvaguarda da
biota.
§ I? A Zona de Vida Silvestre compreenderá além dos manguezais, as áreas mencionadas no artigo 18 da Lei n:' 6.938, de 31 de agosto
de 1981, e regulamentado pelo Decreto n? 89.336, de 31 de janeiro de
1984, as quais, quando forem de domínio privado, serão consideradas
como Áreas de Relevante Interesse Ecológico e ficarão sujeitas às restrições de uso e penalidades estabelecidas de acordo com os Decretos
nv s 88,351, de I? de junho de 1983 e 89.532, de 6 de abril de 1984.
§ 2? Visando à .proteção da biota, não será permitida, na Zona de
Vida Silvestre, a construção de edificações, exceto as destinadas à realização de pesquisas e ao controle ambiental.
§ 3? Na Zona de Vida Silvestre não será permitida atividade degradádora ou potencialmente causadora de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos de destruição da biota.
§ 4? Para os efeitos do artigo 18, da Lei n:' 6,938, de 31 de agosto
de 1981, consideram-se como de proteção permanente as nascentes ou
«olhos d 'água» e o seu entorno, num raio de 60 metros, exceto na faixa
necessária para assegurar a utilização e o bom escoamento das águas.
Art. 5? Na APA de Guapi-Mirim ficam proibidas ou restringidas:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente pol uidoras, capazes de afetar mananciais de água;
11 - a realização de obras de terraplenagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na Zona
de Vida Silvestre, onde a biota será protegida com mais rigor;
IH - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as
espécies raras da biota regional;
V - o uso de biocidas, quando indiscriminado ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais;
§ I? A abertura de vias de comunicações e/ou de canais, bem co~
mo a implantação de projetos de urbanização, sempre que importarem
na realização de obras de terraplenagem, dependerão de autorização
prévia da SEMA, que somente poderá concedê-las:
a) após a realização de estudo do projeto, exame das alternativas possíveis e avaliação de suas conseqüências ambientais;
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b) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos ecossistemas atingidos.
§ 2? As autorizações concedidas pela SEMA não dispensarão outras autorizações e/ou licenças federais, estaduais e municipais
exigíveis.
§ 3? Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial
poluidor das construções destinadas ao uso humano, não serão permitidas:
a) a construção de edificações em terrenos que não comportem, pelas suas dimensões e outras características, a existência simultânea de poços para receber o despejo de fossas
sépticas, e poços de abastecimento d'água que fiquem a salvo
de contaminação, quando não houver rede de coleta e estação
de tratamento de esgoto em funcionamento;
b) a execução de projetos de urbanização sem as devidas
autorizações, alvarás e licenças federais, estaduais e municipais exigíveis.
§ 4;-' Os projetos de urbanização que, pelas suas características,
possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos, não
terão a sua execução autorizada pela SEMA.

§ 5;-' Visando a impedir a pesca predatória nas águas marítimas
ou interiores da APA de Guap i-Mirim e nas suas proximidades, será
dada especial atenção ao cumprimento da legislação pertinente da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE.

Art. 6? As penalidades previstas nas Leis nvs 6.902. de 27 de
abril de 1981 e 6.938. de 31 de agosto de 1981, serão aplicadas, pela SEMA, aos transgressores das disposições deste Decreto, com vistas ao
cumprimento das medidas preventivas necessárias à preservação da
qualidade ambiental.
.
Art. 7? Dos atos e decisões da SEMA referentes à APA de GuapiMirim caberá recursos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente -- CO·
NAMA.
Art. 8? Visando à realização dos objetivos previstos para a APA
de Guapi-Mirim, bem como para definir as atribuições e competências
no controle de atividades potencialmente degradadoras, a SEMA poderá firmar convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas para
a proteção e conservação das referidas áreas.
Art. 9? Os investimentos e a concessão de financiamentos e incentivos da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, destinados à AP A de Guapi-Mirim, serão previamente compatibilizados com.
as diretrizes estabelecidas neste decreto.
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Art. 10. A APA de Guapi-Mirim será supervisionada, administrada e fiscalizada pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, em articulação com a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.
Art. 11. A SEMA poderá designar um grupo de assessoramento
técnico e um conselho assessor para implementação das atividades de
administração, zoneamento e fiscalização da APA de Guapi-Mirim ,
Art. 12. A SEMA expedirá as instruções normativas necessárias
ao cumprimento deste decreto.
Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
DECRETO N? 90.226, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Altera dispositivo dos estatutos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA, aprovados pelo Decreto n: 75.374.
de 14 de fevereiro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O parágrafo único do artigo 12 dos Estatutos da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, aprovados pelo
Decreto n? 75,374, de 14 de fevereiro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12.
«Parágrafo único. A escolha dos dirigentes de que trata
este artigo deverá recair em profissionaís brasileiros de nível
universitário, de comprovada experiência administrativa e
notórios conhecimentos das atividades desenvolvidas pela
Empresa, devendo dois deles, pelo menos, deter o grau de
Doutor em Ciências Agrárias),
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
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DECRETO N? 90.227, DE 25 DE SETEMBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribu içõe s que
lhe confere o art. 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nv 6.925, de 29 de junho de 1981, e 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 Santo Antônio do Sudoeste, no Estado do Paraná, o imóvel denominado «Rio Aurora», com
a área de 20,6659ha {vinte hectares; e sessenta e seis ares e cinqüenta e
nove cent.iares] , situado naquele Município, e que tem o seguinte
perímetro: partindo do marco 365, cravado à margem esquerda do rio
Aurora, segue esse rio, à montante, numa distância de 595,78m, até o
marco 267; desse marco, cravado à margem esquerda do rio Aurora e
confrontando com O mesmo imóvel, segue por linhas secas e retas sucessivas, com azimutes de 176°05'20",174°44'00" e 173°39'21", e com as
distãncias respectivas de 54,25m, 66,06m e 32,31m, até o marco 261; desse marco, cravado à margem direita da estrada que dá acesso ao patrimônio urbano de Santo Antônio do Sudoeste, segue no sentido do patrimônio urbano, numa distância de 548,84m, até o marco 185; desse marco, cravado à margem da estrada, confrontando com o patrimônio urbano de Santo Antônio do Sudoeste, segue essa divisa, por linhas secas e
retas, sucessivas, com os seguintes azimutes e distâncias: 354°59'43" 108,21m; 354"39'04" - 20,17m; 287"53'38" - 38,18m; 315"57'54" 48,28m; 338"38'50" - 14,23m; 351 "23'20" - 19,03m; 35"17'24" - 4,57m;
33"53'22"
21,50m; 46"44'39"
42,98m; 108"30'53"
15,90m;
355"26'56"
31,13m; 353"45'49"
41,42m; 351 "44'13"
12,80m;
329"16'12"
26,48m; 325"39'32" - 25,38m; 335"58'40"
14,62m;
344"22'44"
18,68m; 349"07'15" 16,95m; 00"40'07"
51,42m;
07°23'53" - 22,91m; 12°40'45" - 12,39m; 20°12'50" - 28,22m; 34°23'51"
- 15,95m; 106"05'40" - 5,81m; 53"19'10" - 9,68m; 15"04'29" - 20,34m
e 33"56'10" - 54,28m, até o marco 365, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo integra área
maior, registrada em nome do INCRA, em virtude de desapropriação.
no Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, no
livro 2, matrícula 4348.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à expansão urbana do
Município de Santo Antônio do Sudoeste, no Estado do Paraná.
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Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá de pleno direito ao patrimônio do INCRA, 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, pelo
Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária -- IN CRA, 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.
Brasília, 25 de setembro de 1984; 1G3? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danílo Venturini
DECRETO N? 90.228, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em tevor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de. Cr$
13.500.000.000, para reforço de âoteçoee 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs
13.500.000.000 (treze bilhões e quinhentos 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 do excesso de arrecadação, conforme prevê o artigo
5?, item VII, da Lei Orçamentária em vigor.
Art. 3? Este decreto entrará
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

em

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a.

de 27-9-84.
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DECRETO N? 90.229, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no
valor de Cr$
1.250.000.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.250.000.000 (um bilhão, 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 do excesso de arrecadação das receitas geradas pelo
Ministério da Marinha.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 27 de setembro de 1984.

DECRETO N? 90.230, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Aeronáutica, o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.200.000.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.200.000.000, (dois bilhões e duzentos 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 serão os provenientes do excesso de arrecadação das receitas
geradas pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOAo FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no
DECRETO

N~

D.O, de 27-9-84.

90.231, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Crs
200.900.000, 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 5~, item VII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Crê
200.900.000 (duzentos 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 do excesso da arrecadação das receitas geradas pelo Ministério do Exército.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
roxo FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 27-9-84
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DECRETO N? 90.232 DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito -suplementar no valor de CrS
22.833.000.000, para reforço de âoceçõee 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 I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs
22.833.000.000 (vinte e dois bilhões, oitocentos e trinta 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 serão provenientes do excesso de arrecadação, conforme prevê
o item Il , do artigo I? da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.233, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em'JIavor da Secretaria Geral - Entidades Suo
oervíeionedee, o crédito suplementar no valor de CrS 5.653.000.0QO,/para reíorço.âe dotações 'consignadas no -vigente Orçamento.
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.653.000.000 (cinco bilhões, seiscentos e cinqüenta 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 serão provenientes do excesso de arrecadação conforme prevê
o item I, do artigo I?, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.
JOÃO FlGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Ovanexo está publicado no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.234, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
9.280.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de d iversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
9.280.000.000 (nove bilhões, duzentos e- oitenta milhões de 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 da dotação orçamentária indícada no Anexo 11 deste decreto, e no. montante especificado.
w

ATOS DO PODER EXECUTIVO

443

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Meilson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO Nó' 90.235, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações o
suplementar no valor de Cr$
61.036.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.
crédito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida'
no artigo 5? item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades, o crédito. snplementar no valor de Cr$ 61,036.000
(sessenta e um milhões, 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 de 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nôbreee
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D_O. de 27·9-84.
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DECRETO N? 90.236, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Tribunal de Contas da União e
Justiça Federal de 1:' Instância, o crédito suplementar no
valor de
Cr$
10.782.689.000, 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 5?, item UI, da Lei n'' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal de Contas da União e Justiça'
Federal de 1:' Instância o crédito suplementar no valor de Cr$
10.782.689.000 (dez bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões, seiscentos 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 da 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO

Meileos: Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.237, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes o
crédito suplementar no valor de Cr$
450.000.000, para reforço de áoteceo 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 450.000.000 (quatrocentos 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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163:' da Independência e 96:' da'
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 27-9-84.

DECRETO N;' 90.238, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre.ao Ministério do Trabalho. em favor de diversas Unidades Orçamentárias. o
crédito suplementar no valor de CrS
1.141.710.000. 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 artígo 5?, item III, da Lei n'' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1:', item Ll. da Lei n'' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê
1.141.710.000 (um bilhão, cento e quarenta e uni milhões, setecentos 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 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República ,

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estao publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.239, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito euplementer IlO valor de
Crs 951.808.000, para reforço de âoteçoee
orcementeríes coneíimedes 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 5?, item III, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item II, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. l :' Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de CrS
951.808.000 (novecentos e cinqüenta e um milhões, oitocentos 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 de 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, 26 de setembro de 1984: 163:' da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.
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DECRETO N? 90.240, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios da Fazenda e das
Relecóee Exteriores, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.980.000.000, para reforço de âouicõee consignadas 110 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 5?, item UI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1:', item U, da Lei n" 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Fazenda e das Relações
Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.980.000.000 (seis
bilhões, novecentos 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 li 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 setembro de 1984; 163? da Independência e 96:' da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.241, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Senado Federal. o crédito suplementar no velor de CrS 545.000.000, para
reforço de dotecoee 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 5?, item Hl , da Lei n :' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, cornbinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Senado Federal o crédito suplementar no
valor de Cr$ 545.000.000, (quinhentos e quarenta e cinco milhões de cru-
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zeiros) , 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.242, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Minietérío das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
CrS 350.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, corn bínado com o artigo 1?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 350.000.000 (trezentos 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 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

aoxo FIGUEIREDO
Meilson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.
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90.243, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde. em favor
da Secretaria Geral. o crédito suplementar
no valor de c-s 11.000.000. para reforço de
áoteceo 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 5~, item IlI, da Lei n:' 7.155, dõ5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr8 11.000.000 (onze mio
lhõe s de cruzeiros}, para reforço de dotação orcamcntaria indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necess ér ios 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, 26 de setembro de 1984; 163:' da Independência e 96:' da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27'9-84.

DECRETO N? 90.244, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho. em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Crs
52.486.000, 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 5?, item IlI, da Lei n'' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
52.486.000 (cinqüenta e dois milhões, quatrocentos 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 das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, e no s montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

27-9-84.

DECRETO N? 90.245, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria Geral, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 379.410.000. para reforço de

dotações consignadas no
mento.

vigente Orça-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH. da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 379.410.000 (trezentos e
setenta e nove milhões, quatrocentos 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 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 27-9-84.
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DECRETO N:' 90.246, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministédo das Relações Extedores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 16.000.000, 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Relações Exteriores, o crédi·
to suplementar no valor de Crs 16.000.000 (dezesseis 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Detiim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.247, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exércjto. em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
168.646.000, para reforço de dotações consígnadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item 111, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de

452

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Crê 168.646.000 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e quarenta 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 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfím Netto
Os anexos estão publicados no

D.a.

de 27-9-84.

DECRETO N? 90.248, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
Recursos
sob enoervíeso da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 6.180.935.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
favor de Programas Especiais -

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Programas Especiais ~ Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crêdito suplementar no valor de Cr$ 6.180.935.000 (seis bilhões, cento e oitenta milhões e novecentos e trinta 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 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. 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

roxo FIGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 27-9·84.

DECRETO N? 90.249. DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Escola de Admíníscraceo Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.500.000.000, para reforço de docacões 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 5? item VII da Lei n:' 7.155. de 5 de dezembro de 1983.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Escola
de Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos 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 do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente
Arrecadados - Tesouro, gerados pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda.
Art . 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

.roxo

FIGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.Q. de 27·9·84.
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DECRETO N? 90.250, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de CrS 3.000.000.000,
para reforço de docacões consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, ite:m Il I. da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1;' Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recursos, Justiça Militar,
Justiça Federal de 1 ~ Instância e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000.000 (três bilhões 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96~' da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.251, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Miníetérío da Previdência e
Assistência Social, em favor do Deoerte
mento de Administração, o credito supiemenear no valor de Cr$ 137.800.000, 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 5?, item lU, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n'' 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1:-' Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor do Departamento de Administração o crédito suplementar no valor de Crê 137.800.000 (cento e trinta e sete 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 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da,
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.252, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de Cr$ 3.465.692.000.
para reforço de dotaç6es 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 5?, item In, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos. o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.465.692.000 (três bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos 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 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 27-9-84.

DECRETO N? 90.253, DE 26 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.000.000.000. 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 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~>, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.000.000.000 (três bilhões 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 ind icada 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, 26 de setembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-9-84.

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 republicações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO N? 89.871, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Outorga concessão à Televisão Naipi
Ltda .. para explorar serviço de radiodiFu-

eeo de sons e imagens (televisão), na cidade
de Foz do Iguaçu. Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 8~, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n:' 9.423/83, (Edital n:' 044183),
DECRETA:

Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão N a ip i Ltda., para
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão}, na cidade de Foz
do Iguaçu, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Códi. go Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n:' 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de junho de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

RETIFICAÇOES
I -

DECRETOS

DECRETO N? 89.300, DE 13 DE JANEIRO DE 1984
[)ispôe sobre a execução de Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
D." 3, concluido entre o Brasil e o Chile.
Publicado no Diário Oficial de 16 de janeiro de 1984

~

Seção I.

Retificação
Na pagina 749, no Anexo I do Protocolo, posiçao NABALALC
10.03.0.01, na coluna Observações, onde se lê:
... A partir de I? 1I/83 ...
Leia-se: ... A partir de I? 1I/85 ...
- Na coluna NABALALC, onde se lê:
... 19.08.9.99...
Leia-se: ... 19.08.0.99
- Na página 750, posição NABALALC 41.01.9.99, na coluna Tarifa
ad valerem terceiros países, onde se lê:
30/30
Leia -se: 20/30.
-

DECRETO N? 89.870, DE 28 DE JUNHO DE 1984
Institui representação das Forcas Armadas junto à Secretaria-Geral do Conselho Internacional do Desporto Milítar e dá
outras providências.
Publicado no Diário Oficial de 29 de junho de 1984 - Seção I.

Retificação
- Na página 9357,1, coluna, na epígrafe,
Leia-se: Decreto n? 89.870, de 28 de junho de 1984.

ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

VOLUME VI

A

(Decreto n:' 89.982, de 19 de julho de
1984)

AÇOES - V. Ministério da Fazenda
ACORDO COMERCIAL - V. Atos Internacionais
ADMINISTRACÃO FEDERAL E FUNDAÇOES - V. Passagens Aéreas
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Garantias - Concessão (Decreto n:' 90.037, de
9 de agosto de 1984)
AERONAVES DEL PERU SOCIEDAD
ANONIMA - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 89.926, de 5 de julho de
19841
AEROPORTO
INTERNACIONAL
DE
SÃO PAULO - Guarulhos (SP) - Inclui (Decreto n? 90.204, de 19 de setembro de 1984)
AGENCIA EM TUTÚIA - V. Capitanias
dos Portos
ALHO - V. Preços Mínimos
ANO BACH - Institui (Decreto n? 90.086,
de 20 de agosto de 1984)

Acordo Básico de Cooperação Técnica
- Brasil e Equador (Decreto n? 89.956,
de 12 de julho de 1984)
Acordo Comercial n?20 - Segundo Protocolo Adicional - Setor da Indústria
de matérias corantes e pigmentos
Brasil, Argentina e México (Decreto n?
90.033, de 9 de agosto de 1984)
Acordo Geral de Cooperação - Brasil e
Moçambique (Decreto n? 89.929, de 9 de
julho de 1984)

AREA

PRIORIT ÂRIA

V.

Reforma

Agrária

ÁREA DE PROTEÇÁO AMBIENTAL Guapimirim (RJ) - Declara (Decreto n?
90.225, de 25 de setembro de 1984)

ARRENDAMENTO - Hotel das Cataratas
- Município de Foz do Iguaçu (PR) Prazo - Concede (Decreto n? 90.029, de
8 de agosto de 1984)
ATOS INTERNACIONAIS - Acordo de
Alcance Parcial n? 9 - Brasil e México

Convenção para Facilitar o Tráfego
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de 12 de julho de 1984)
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Comercial n? 20 - Argentina, México,
Equador e Paraguai (Decreto n? 90.033,
de 9 de agosto de 1984)
Tratado de Nairóbi Proteção do
Símbolo Olímpico - Promulgação (Decreto n? 90.129, de 30 de agosto de 1984)

B
BANCO DO BRASIL S.A. - V. Capital Social
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES - V. Capital
V. Remuneração
BOLSISTAS - Garantia até 31/12/85 (Decreto n? 90.088, de 21 de agosto de 1984)
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c
CÂMARA DOS DEPUTADOS - V. Crédito Suplementar
CÂMARA SUPERIOR DE
FISCAIS
Alteração

RECURSOS
(Decreto n?

89.892, de 2 de julho de 1984)

CAPITAL - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
- Eleva (Decreto n? 90.046, de 13 de
agosto de 1984)
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES - Eleva
(Decreto n? 90.104, de 27 de agosto de
19841

CAPIT AL AUTORIZADO - Caraíba Metais S.A. - Indústria e Comércio (Decreto
90.158, de 5 de setembro de 1984)
Companhia Brasileira de Cobre - CBC
(Decreto n? 89.921, de 4 de julho de 1984)
Ferritas Magnéticas S.A. - FERMAGE
(Decreto n:' 89.924, de 5 de julho de 1984)
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA (Decreto n? 89.923, de 5 de julho de

n?

19841

CAPITAL SOCIAL - Banco do Brasil
S.A. (Decreto n? 90.005, de 30 de julho de
19841

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES (Decreto
n? 89.920, de 4 de julho de 1984)
Centrais Elétricas de Roraima - CER
(Decreto n? 90.032, de 8 de agosto de
19841

Companhia Eletromecânica - CELMA
(Decreto n? 89.954, de 10 de julho de
19841

Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI (Decreto n? 90.024, de 2 de
agosto de 1984)
Companhia Pontegroesense de Telecomunicações - CPT (Decreto n? 89.925,
de 5 de julho de 1984)
Companhia Siderúrgica da Amazônia SIDERAMA (Decreto n? 90.018, de 31 de
julho de 1984)
Companhia Siderúrgica de Mogi das
Cruzes - COSIM (Decreto n? 90.025, de
2 de agosto de 1984)
Companhia Siderúrgica Nacional - SIDERBRÁS (Decreto n? 90.030, de 8 de
agosto de 1984)

Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA (Grupo SIDERBRAS) (Decreto n?
90.047, de 13 de agosto de 1984)
Companhia Telefônica Borda do Campo
- CTBC (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Companhia Telefônica de Governador
Valadares - CTGV (Decreto n? 89.925,
de 5 de julho de 1984)
Companhia Telefônica Melhoramento e
Resistência - CTMR (Decreto n? 89.925,
de 5 de julho de 1984)
Companhia Telefônica de Paranagué COTELP A (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
Companhia Telefônica do Rio de Janeiro
- CETEL/RJ (Decreto n? 89.925, de 5
de julho de 1984)
Telecomunicações do Acre S.A. - TELEACRE (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Telecomunicações Aeronáuticas S.A. T ASA (Decreto n? 89.953, de 10 de julho
de 1984)

Telecomunicações de Alagoas S .A. TELASA (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Telecomunicações do Amapá S.A. TELEAMAPA (Decreto n? 89.425, de 5
de julho de 1984)
Telecomunicações do Amazonas S .A. TELAMAZON (Decreto n? 89.925, de 5
de julho de 1984)
Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÂS (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
Telecomunicações de Brasília S.A. TELE BRASÍLIA (Decreto ns 89.925, de
5 de julho de 1984)
Telecomunicações do Ceará S.A. - TELECEARÂ (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
Telecomunicações do Espírito Santo
S.A. - TELEST (Decreto n? 89.925, de 5
de julho de 1984)
Telecomunicações de Goiás S.A. - TE·
LEGOIÂS (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Telecomunicações do Maranhão S .A. TELMA (Decreto n? 89.925, de 5 de julho
de 19841
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-

-

-

Telecomunicações de Mato Grosso S.A.
- TELEMAT (Decreto n? 89.925, de 5
de julho de 1984)
Telecomunicações de Minas Gerais S.A.
- TELEMIG (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
Telecomunicações da Paraíba S .A. TELPA (Decreto nr 89.925, de 5 de julho
de 1984)
Telecomunicações do Paraná S.A.
TELEPAR (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
Telecomunicações do Pará S .A. - TELEPARA (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Telecomunicações de Pernambuco S.A.
- TELPE (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984) ,
Telecomunicações do Pia ui S.A. - TELEPISA (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Telecomunicações do Rio Grande do
Norte S.A. - TELERN (Decreto n''
89.925, de 5 de julho de 1984)

-

Telecomunicações do Rio de Janeiro
S.A. - TELERJ (Decreto n? 89.925, de 5
de julho de 1984)

-c'I'elecomunícacões de Rondônia S.A. TELERON '(Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)
-

Telecomunicações de Roraima S.A.
TELAIMA (Decreto n:' 89.925, de 5 de
julho de 1984)

-

Telecomunicações de Santa Catarina
S.A. - TELESC (Decreto n?, 89.925, de 5
de julho de 1984)

-

Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP (Decreto n? 89.925, de 5 de julho de 1984)
Telecomunicações de' Sergipe S.A. TELERGIPE (Decreto n? 89.925, de 5 de
julho de 1984)

-

Usiminas Mecânica S.A. (Decreto n?
89.919, de 4 de julho de 1984)

CAPITANIA DOS PORTOS - Agência em
Tutóia (MA) ,- Decreto n? 35.148, de
5/3/1954 - Revoga (Decreto n? 90.080,
de 16 de agosto de 1984)
CARAÍBA METAIS S.A. - INDÚSTRIA
E COMERCIO - V. Capital Autorizado
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RORAIMA
- CER - V. Capital Social
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CENTRO DE INFORMÁTICA E PRO·
CESSAMENTO DE DADOS - V. Crêdito Suplementar
COMISSÃO DE CARTOGRAFIA - Programa N acionaI de Política Fundiária Representante - Inclui (Decreto n?
90.159, de 6 de setembro de 1984)
COMISSÃO ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO - Prazo - Prorrogação (Decreto n" 89.910, de 3 de julho de 1984)
COMISSÃO EXEGUTIV A DO PLANO DA
LAVOURA CACAUEIRA - V. Crédito
Suplementar
COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON - Comissão
Militar Brasileira em Washington - De ..
nomínacâo - Altera (Decreto n:' 90.151,
de 5 de setembro de 1984)
COMISSÃO MILITAR BRASILEIRA EM
WASHINGTON - V. Comissão do
Exército Brasileiro em Washington
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIAV. Ministério das Minas e Energia
COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - Saldos - Restituição
(Decreto n? 90.096, de 23 de agosto de
1984)
COMPANHIA AGRiCOLA SONORA EST ÂNCIA - V. Energia Hidráulica
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA - COF AVI - V. Capital Social
COMPANHIA NACIONAL DE GRAFITE
LTDA. - V. Energia Hidráulica
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM - V.
Estatuto
COMPANHIA SIDERÚRGICA DA AMAZONIA - V. Capital Social
COMPANHIA SIDERÚRGICA DE MOGI
DAS CRUZES - Vc Cepítal Social
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - SIDERBRÁS - V. Capital Social
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA (Grupo SIDERBRÁS)V. Capital Social
CONCESSÃO DE GARANTIAS - V. Administração Indireta
- V. Fundações
- V. União Federal
CONSELHO CONSULTIVO DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PREVIDENCIÁRIA - CON ASP - Previdência So-
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cial - Representante - Inclui (Decreto
n? 90.195, de 12 de setembro de 1984)

CONSELHO FEDERAL DE EDUCACÃO
- Composição - Dispõe (Decreto n:'
90.087, de 20 de agosto de 1984)
CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL
- Membros - Recondução (Decreto n?
89.978, de 18 de julho de 1984)
CONSELHO DE SEGURANCA NACION AL - V. Crédito Suplementar
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ISPI - Inconstitucionalidade (Decreto n? 90.211.
de 24 de setembro de 1984)
CONSULADO GERAL DE SEGUNDA
CLASSE - Berlim (RFA) - Cria (Decreto n? 89.975, de 17 de julho de 1984)
CONSULADOS GERAIS - Classificação
- Altera (Decreto n? 89.875, de 2 de julho de 1984)

CONSULTORIAS GERAIS
INPSIN AMPS - V. Procuradorias Gerais
CONVENÇÚES - V. Atos Internacionais
COORDENAÇÃO NACIONAL DO ENSINO AGROPECUARIO - COAGRI Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - Categorias Direção e Assessoramento Superiores - Composição (Decreto n? 90.163, de 10 de setembro de
19841

Grupo DAI - Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Composição
(Decreto n? 90.164, de 10 de' setembro de
1984)

CREDITO ESPECIAL - Ministério da
Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 89.948, de
10 de julho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n? 89.947, de 10 de julho
de 19841

Ministério do Interior - Secretaria Geral (Decreto n? 90.085, de 20 de agosto de
19841

CRÉDITO SUPLEMENTAR - Câmara
dos Deputados (Decreto n? 90.001, de 25
de julho de 1984)
Câmara dos Deputados (Decreto n?
90.166, de 10 de setembro de 1984)
Câmara dos Deputados (Decreto n?
90.167, de 10de setembro de 1984)
Encargos Financeiros da União (Decreto
n? 90.172, de 10 de setembro de 1984)

Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda (Decreto n? 89.883, de 2 de julho
de 1984)
Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Decreto n? 90.052, de 14 de
agosto de 1984)
Encargos Gerais da União - Programas
Especiais - Recursos sob Supervisão
da Secretaria de Planeiamento/Pft (Decreto n? 90.248, de ;?:6 de setembro de
19841

Encargos Gerais da União - Programas
Especiais - Recursos sob Supervisão
da SEPLAN-PR (Decreto n? 89.884, de 2
de julho de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planeiamento/Pft (Decreto n? 90.048, de 14 de
agosto de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n:' 90.055, de 14 de
agosto de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.073, de 15 de
agosto de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.141, de 4 de
setembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.145, de 4 de
setembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.179, de 11 de
setembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.189, de 11 de
setembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da SEPLAN -PR (Decreto n? 89.937, de 10 de julho de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público (Decreto
n? 89.936, de 10 de julho de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazen-
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da (Decreto n? 89.883, de 2 de julho de
19841
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto n:' 90.089, de 21 de agosto de
1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da SEPLAN-PR (Decreto n? 89.939, de 10 de julho de 1984)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Decreto n:' 90.166, de 10 de setembro de 1984)
Justiça Eleitoral - Tribunais Regionais
Eleitorais (Decreto n? 89.938, de 10 de julho de 1984)
Justiça Eleitoral - Tribunais Regionais
Eleitorais (Decreto n? 90.168, de 10 de
setembro de 1984)
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n? 90.236. de 26 de setembro de 1984)
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n? 90.169, de 10 de setembro de 1984)
Justiça do Trabalho - Tribunal Superior do Trabalho (Decreto n'' 89.969, de
17 de julho de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
89.886, de 2 de julho de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
89.972, de 17 de julho de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
90.090, de 21 de agosto de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
90.093, de 21 de agosto de 198~)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
90.181, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
90.184, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Aeronáutica (Decreto n?
90.230, de 26 de setembro de 1984)
Ministério da Agricultura - Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cecauetra (Decreto n? 89.998, de 25 de julho
de 19841
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n?
90.000, de 25 de julho de 1984)
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
90.124, de 30 de agosto de 1984)
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Ministério da Agricultura - Secretaria
Geral (Decreto n? 89.973, de 17 de julho
de 19841
Ministério da Agricultura - Secretaria
Geral (Decreto n? 90.015, de 31 de julho
de 19841
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N acionai de Defesa Agropecuarla: (Decreto n? 89.891. de 2 de julho de 1984)
Ministério das Comunicações - Departamento N acionai de Telecomunicações
- DENTEL (Decreto n? 89.880, de 2 de
julho de 1984)
Ministério das Comunicações - Departamento Nacional de Telecomunicações
- DENTEL (Decreto n? 89.943, de 10 de
julho de 1984)
Ministério das Comunicações - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n?
90.235, de 26 de setembro 'de 1984)
Ministério das Comunicações - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas {Decreto n? 90,067, de 15 de agosto
de 19841
Ministério da Educação e Cultura Centro de Desenvolvimento e Apoio
Técnico à Educação (Decreto n? 90.183,
de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.967, de 17 de julho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orcamentértas (Decreto nr 90.068, de 15 de agosto de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.182, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentartas (Decreto n? 90.187, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Educação e Cultura Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Decreto n:' 89.882, de 2 de julho de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus (Decreto n? 90.122, de 30 de
agosto de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral (Decreto n? 89.878, de 2 de
julho de 1984)
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Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n? 90.183, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas - CENAFOR (Decreto n? 90.144,
de 4 de setembro de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n? 89.971.
de 17 de julho de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n? 90.012,
de 31 de julho de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n? 90.091,
de 21 de agosto de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n:' 90.171,
de 10 de setembro de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n? 90.231,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto n? 90.247,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério da Fazenda (Decreto
90.125, de 30 de agosto de 1984)

n?

Ministério da Fazenda (Decreto
90.240, de 26 de setembro de 1984)

n?

Ministério da Fazenda - Coordenadoria
das Empresas Incorporadas ao Patrimô·
nio N acíonal (Decreto n? 90.060, de 15 de
agosto de 1984)
Ministério da Fazenda - Departamento
de Administração (Decreto n? 89.879, de
2 de julho de 1984)
Ministério da Fazenda - Escola de Administração Fazendária (Decreto n?
90.002, de 25 de julho de 1984)
Ministério da Fazenda - Escola de Administração Fazendária (Decreto n?
90.249, de 26 de setembro de 1984)
Ministério da Fazenda - Secretaria da
Receita Federal (Decreto n? 89.931, de 9
da julho de 19841

Ministério da Fazenda - Secretaria da
Receita Federal (Decreto n? 90.120, de 30
de agosto de 1984)
Ministério da Fazenda - Secretaria Ge·
ral (Decreto n? 90.173, de 10 de setembro
de 19841
Ministério da Fazenda - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n? 89.997, de 25 de julho de 1984)
Ministério da Fazenda - Serviço do Patrimônio da União - SPU (Decreto n:'
90.136, de 31 de agosto de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Departamento N acíonal de Registro
do Comércio DNRC (Decreto n?
90.188, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Departamento de Serviços Gerais
(Decreto n? 89.940, de 10 de julho de
19841
Ministério da Indústria e do Comércio
Diversas Unidades Orçamentárias
(Decreto n? 89.881, de 2 de julho de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Diversas Unidades Orçamentárias
(Decreto n? 90.149, de 4 de setembro de
1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
Diversas Unidades Orçamentárias
(Decreto n? 90.239, de 26 de setembro de
1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Secretaria de Administração (Decreto
n? 89.940, de 10 de julho de 1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Secretaria de Tecnologia Industrial
(Decreto n? 90.189, de 11 de setembro de
1984)
Ministério da Indústria e do Comércio
- Secretaria de Tecnologia Industrial STI (Decreto n? 89.941, de 10 de julho de
19841
Ministério do Interior - Departamento
do Pessoal (Decreto n? 89.935, de 10 de
julho de 1984)
Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.993,
de 25 de julho de 1984).
Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.126,
de 30 de agosto de 1984)
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Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n:' 90.232,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério do Interior - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.234,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério do Interior - Secretaria Geral (Decreto n:' 89.935, de 10 de julho de
19841

Ministério do Interior - Secretaria Geral (Decreto n:' 90.015, de 31 de julho de
19841

Ministério do Interior - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n:' 90.070, de 15 de agosto de 1984)
Ministério do Interior - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas {Decreto n? 90.233, de 26 de setembro de
19841

Ministério da Justiça - Departamento
de Imprensa Nacional (Decreto n?
90.178, de 11 de setembro de 1984)
Ministério da Justiça - Departamento
Penitenciário Federal (Decreto n? 90.061,
de 15 de agosto de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.057,
de 15 de agosto de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.058,
de 15 de agosto de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.065,
de 15 de agosto de 1984)
Ministério da Justiça - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.253,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério da Justiça - Ministério PÚblico Federal (Decreto n? 90.072, de 15 de
agosto de 1984)
Ministério da Marinha (Decreto
90.093, de 21 de agosto de 1984)

n?

Ministério da Marinha - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.179, de 11 de
setembro de 1984)
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Ministério da Marinha - Secretaria Geral da Marinha (Decreto n? 90.229, de 26
de setembro de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Departamento Nacional da Produção Mineral (Decreto n:' 90.097, de 23 de agosto de
1984)

Ministério das Minas e Energia - Departamento N acíonal da Produção Mineral - DNPM (Decreto n? 90.135, de 31 de
agosto de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.889, de 2 de julho de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.123, de 30 de agosto de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral (Decreto n? 89.887, de 2 de
julho de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral (Decreto n? 89.942, de 10
de julho de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral (Decreto n? 90.064, de 15
de agosto de 1984)
Ministério das Minas e Energia - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n? 90.135, de 31 de agosto
de 19841

Ministério da Previdência e Assistência
Social - Departamento de Administração (Decreto n? 90.251, de 26 de setembro
de 1984)
Ministério da Previdência e Assistência
Social - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.970, de 17 de julho de
1984)

Ministério da Previdência e Assistência
Social ....,... Secretaria Geral (Decreto n?
89.945, de 10 de julho de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n'' 89.946, de 10 de julho de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n:' 90.063, de 15 de agosto de 1984)
Ministério das Relações Exteriores (Decreto n? 90.240, de 26 de setembro de
19841

Ministério da Marinha - Secretaria Geral da Marinha (Decreto n? 89.885, de 2
de julho de 1984)

Ministério das Relações Exteriores (Deereto n? 90.242, de 26 de setembro de

Ministério da Marinha - Secretaria Geral da Marinha (Decreto n? 89.996, de 25
de julho de 1984)

Ministério das Relações Exteriores (Decreto n? 90.246, de 26 de setembro de

19841

19841
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Ministérios Militares (Decreto n'' 90.011.
de 31 de julho de 1984)
Ministério da Saúde - Departamento do
Pessoal (Decreto n? 90.016, de 31 de julho de 1984)
Ministério da Saúde - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.970, de
17 de julho de 1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
(Decreto n:' 90.142, de 4 de setembro de
1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
(Decreto n? 90.143, de 4 de setembro de
19841
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
(Decreto n- 90.243, de 26 de setembro de
19841
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
(Decreto n? 90.245, de 26 de setembro de
1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
Diversas Unidades Orçamentárias
(Decreto n? 89.999, de 25 de julho de
19841
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
.....:. Entidades Supervisionadas (Decreto
n? 89.999, de 25 de julho de 1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas (Decreto
n? 90.069, de 15 de agosto de 1984)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas (Decreto
n:' 90.071, de 15 de agosto de 19$4)
Ministério da Saúde - Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas - Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e
Divisão de Segurança e Informações
(Decreto n'' 90.092, de 21 de agosto de
19841
Ministério da SaÍide - Superintendência de Campanhas de Saúde PÚ blica
(Decreto n? 90.165, de 10 de setembro de
1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.944,
de 10 de julho de 1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 89.970,
de 17 de julho de 1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.228,
de 26 de setembro de 1984)

Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.238,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério do Trabalho - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.244,
de 26 de setembro de 1984)
Ministério do Trabalho - Secretaria Geral (Decreto n:' 90.180, de 11 de setembro
de 1984)
Ministério dos Transportes - Administração Direta - Diversas Unidades (Decreto n:' 89.974, de 17 de julho de 1984)
Ministério dos Transportes - Diversas
Unidades da Administração Direta (Decreto n? 90.177, de 11 de setembro de
19841
Ministério dos Transportes - Diversas
Unidades da Administração Direta e Indireta (Decreto n ? 89.877. de 2 de julho
de 19841
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 89.966, de 17 de julho de
19841
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 89.968, de 17 de julho de
19841
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 89.994, de 25 de julho de
1984)
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 89.995, de 25 de julho de
19841
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 90.059, de 15 de agosto de
1984)
.
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 90.062, de 15 de agosto de
1984)
Ministério dos Transportes - Secretaria
Geral
Entidades Supervisionadas
(Decreto n? 90.237, de 26 de setembro de
19841
Orçamento da União - Diversos Órgãos
(Decreto n? 90.252, de 26 de setembro de
19841
Orçamento da União - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Decreto
n? 90.250. de 26 de setembro de 1984)
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Secretaria de Planejamento/PR (Decreto
n? 90.060, de 15 de agosto de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto n? 89.876, de 2 de julho de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto
n? 90.066, de 15 de agosto de 1984)
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto
n? 90.125, de 30 de agosto de 1984)
'I'rfbunal de Contas da União (Decreto
n? 89.890, de 2 de julho de 1984)
Tribunal de Contas da União (Decreto
n? 90.170, de 10 de setembro de 1984)
Tribunal
Contas da União (Decreto
n? 90.236, de 26 de setembro de 1984)
Tribunal Federal de Recursos (Decreto
n? 89.890, de 2 de julho de 19841
CURSOS - Ciências Contábeis - V_
Faculdade de Administração de Empresas

de

D
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PÚBLICO - DASP Grupo DAI - Categoria Direção Intermediária Composição (Decreto n:'
90.010, de 31 de julho de 1984)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PÚBLICO - DASP/SUCAD - Projeções residenciais - Alienação (Decreto n? 89.911, de 3 de julho
de 1984)
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL
- V _Regulamento
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÚES - V. Crédito Suplementar
DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL - Grupo DAI - Categoria Direção Intermediária - Composição (Decreto n? 89.990, de 24 de julho de 1984)
DESAPROPRIAÇÃO - Imóveis - Jardim
São Luiz (SP) - Utilidade Pública (Decreto n? 90.202, de 17 de setembro de
1984)
Imóveis - Município de Guemaré (RN)
- Utilidade Pública - Declara (Decreto
n? 90.199, de 17 de setembro de 1984)

Imóveis - Municípios de Macaé, Casimira de Abreu e Cabo Frio (RJ) - Utilidade Pública (Decreto n- 90.203, de 17 de
setembro de 1984)
Imóveis - Município de Petrópolis (RJ)
- Utilidade Pública - Declara (Decreto
n? 90.198, de 17 de setembro de 1984)
Imóveis - Municípios (RN/PB) - Utilidade Pública (Decreto n? 90.200, de 17 de
setembro de 19841
Imóvel rural - Município de Bonito
(MS) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 89.901, de 3 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Canarana
(MT) - Interesse social - Declara (Decreto n? 90.045, del3 de agosto de 1984)
Imóvel rural - Municípios de Clevelândia e Mariópolis (PR) - Interesse social
- Declara (Decreto n? 89.897, de 3 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Clevelândia (PR) - Interesse socíal - Declara
(Decreto n? 89.903, de 3 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Colider
(MT) - Interesse socíal - Declara (Decreto n? 90.043, de 13 de agosto de 1984)
Imóvel rural - Município de Corumbá
(MS) - Interesse social - Declara (Decreto n? 89.899, de 3 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Guarapuava (PR) - Interesse social - Declara
(Decreto n? 90.042, de 13 de agosto de
1984)
Imóvel rural - Município de Guia Lopes da Laguna (MS) - Interesse social
- Declara (Decreto n? 89.907, de 3 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Jaru (RO)
- Interesse socíal - Declara (Decreto
n? 90.004, de 26 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Morretes
(PR) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 90.114, de 28 de agosto de 1984)
Imóvel rural - Município de Palmas
(PR) - Interesse social - Declara (Decreto n? 89.909, de 3 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Paranaíba
(MS) - Interesse social - Declara (Decreto n? 89.905, de 3 de julho de 1984)
Imóvel-rural --Municípios de São FéÚx
do Araguaia e Luciara (MT) - Interesse
social ~ Declara (Decreto n? 89.959, de
12 de julho de 1984)
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Imóvel rural - Municípios de São Luiz
Gonzaga e Líma Campos (MA) - Interesse socíal Declara (Decreto n:'
89.960, de 13 de julho de 1984)
Imóvel rural - Município de Porto Nacional (GO) - Interesse social - Declara (Decreto n:' 90.112, de 28 de agosto de
1984)
Terras - Munícípio de Itaquaquecetuba
(SP) - Utilidade Pública - Declara
(Decreto n:' 90.020, de 2 de agosto de
19841
Terras - Município de Mogi-Guaçu (SP)
- Utilidade Pública - Declara (Decreto
n? 89.963, de 16 de julho de 1984)
Terras - M unicípío de Pontal (SP) Utilidade Pública - Declara (Decreto n?
89.961, de 16 de julho de 1984)
Terras - Município de São Paulo (SP)
- Utilidade Pública - Declara (Decreto
n? 90.154, de 5 de setembro de 1984)
Terras - Município de Sertãozinho (SP)
- Utilidade Pública - Declara (Decreto
n? 90.108, de 28 de agosto de 1984)
DESPESAS - V. Recursos Orcamentárlofinanceiros
DIPLOMATA - V. Mínistério das Relações Exteriores
DIRETORIA DE ENGENHARIA DA AERON ÃUTICA - Constttuicão - Alteração (Decreto n? 90.019, de 1? de agosto
de 1984)
DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO
DA AERONÁUTICA - DIRMAB
Constituição - Alteração (Decreto n?
90.174, de 10 de setembro de 1984)

E
ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A. - Projetoc- Revisão
- Ratifica (Decreto n? 90.191, de 12 de
setembro de 1984)
EMBAIXADA - República Árabe do Iemên - Criação (Decreto n? 89.912, de 4
de julho de 1984)
República Democrática Popular do Iemên - Criação (Decreto n? 89.913, de 4
de julho de 1984)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMBRAPA - V_
Estatuto
EMPRESAS ESTATAIS - Garantias
Concessão (Decreto n? 90.037, de 9 de
agosto de 1984)
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ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÁO
- V. Crédito Suplementar
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO - V_
Crédito Suplementar
ENERGIA ELÉTRICA - Estados do Sul
- Faturamento - Altera (Decreto n?
90.106, de 28 de agosto de 1984)
ENERGIA HIDRÁULICA - Centrais Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE - Municípios de Ananás e São
João do Araguaia (P A) - Concessão Outorga (Decreto n? 90.207, de 20 de setembro de 1984)
Companhia Agrícola Sonora Estância Munícípio de Pedro Gomes (MS) - Concessão - Transfere (Decreto n? 90.077,
de 15 de agosto de 1984)
Companhia Bom Sucesso de Eletricidade - M unicípíos de Ir íneópolís e Porto
União (SC) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.190, de 12 de setembro de
1984)
Companhia Nacional de Grafite Ltda. Município de Camacho (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.155, de 5 de
setembro de 1984)
Companhia Sengée de Papel e Celulose
- Indústria, Comércio e Cultura de Madeiras Sguérlo S.A. - Munícípío de
Castro (PR) - Concessão - Transfere
(Decreto n? 90.117, de 29 de agosto de
1984)
Companhia Sengés de Papel e Celulose
- Indústria, Comércio e Cultura de Madeiras Sguérto S.A. - Município de Jaguariaíva (PRl - Concessão - Transfere (Decreto n? 90.119, de 29 de agosto de
1984)
Companhia Sengés de Papel e Celulose
- Indústria, Comércio e Cultura de
Madeiras Sguárto S.A. - Transferência
- Outorga (Decreto n? 90.194, de 12 de
setembro de 1984)
ENSINO NO EXÉRCIrO, - Vagas Preenchimento (Decreto n? 90.017, de 31
de julho de 1984)

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÁO FAZENDÁRIA - V. Crédito Suplementar
ESCOLA SUPERIOR DE CIÉNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ITUIUTABA
(MG) - Ciências Contábeis - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 89.934,
de 10 de julho de 1984)
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - V_
Regulamento
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ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO - Tabela Permanente Empregos - Cria (Decreto n? 90.009, de
31 de julho de 1984)
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERN AMBUCO - Professor de I? e 2;'
Graus - Empregos - Cria (Decreto n?
89.980, de 19 de julho de 1984)
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE - Professor de
I? e 2;' Graus - Emprego - Cria (Decreto n:' 89.981, de 19 de julho de 1984)
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS - V. Crédito Suplementar
ESTATUTO - Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM - Alteração (Decreto n ? 90.098, de 23 de agosto
de 1984)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - Alteração (Decreto n:' 90.226, de 25 de setembro de
1984)
ESTRANGEIROS - Terrenos - Aquisição - Autoriza (Decreto n? 89.976, de 18
de julho de 1984)
Terrenos - Aquíaícão - Autoriza [Deereto n? 89.977, de 18 de julho de 1984)
Terrenos - Aquisição - Autoriza (Decreto n? 90.157, de 5 de setembro de 1984)
Terrenos - Aquisição - Autoriza (Decreto nr 90.161, de 10 de setembro de
1984)
EXÉRCITO - Oficial-General - Espada
- Recebimento (Decreto n? 90.175, de 10
de setembro de 1984)
Uniformes - V. Regulamento

F
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS - João Pessoa (PB) Curso de Ciências Contábeis - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.036,
de 9 de agosto de 1984)
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR - São Paulo (SP) Curso de Administração - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.213, de
25 de setembro de 1984)
FACULDADE DE ARTES E COMUNICAÇÔES DE BAURU (SP) - Jornalismo - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.083, de 17 de agosto de 1984)
FACULDADE DE ARTES DE DOURADOS - Dourados (MS) - Curso de

Educação Artística - Funcionamento _
Autoriza (Decreto n:' 90.208, de 20 de setembro de 1984)
FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA
DE BOTUCATU - Botucatu (SP) _
Curso de Biblioteconomia - Funcionamento - Autoriza (Decreto n'' 90.209, de
20 de setembro de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS AGRÃRIAS DE ITUIUT ABA - Ituiutaba
(MG) - Curso de Agronomia - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.003,
de 25 de julho de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS CONTÃBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE
VARGINHA - Vargtnha (MG) - Curso
de Ciências Econômicas - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.131, de
30 de agosto de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS E ADMINISTRATIVAS DE BOTUCATU (SP) - Administração Hospitalar - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:' 89.933, de 10 de julho de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS HUM ANAS - ESUDA - Recife (PEl - Curso
de Ciências Contábeis - Funcionamento - Autoriza (Decreto n'' 90.210, de 20
de setembro de 1984)
FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL - Salgueiro (PE) - Cursos de Pedagogia e de
Letras - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n? 90.130, de 30 de agosto de
19841
FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SUL PAULISTA - Itapeva
(SP) - Curso de Estudos Sociais Funcionamento - Autoriza (Decreto n?
90.138, de 31 de agosto de 1984)
FACULDADE DE ENFERMAGEM E
OBSTETRÍCIA - Guarulhos (SP)
Curso de Enfermagem e Obstetrícia
Funcionamento - Autoriza (Decreto n?
90.215, de 25 de setembro de 1984)
FACULDADE DE ENFERMAGEM DE
TERESOPOLIS - Teresápolis (RJ) Curso de Enfermagem e Obstetrícia Funcionamento - Autoriza (Decreto n?
90.217, de 25 de setembro de 1984)
FACULDADE DE FARMÃCIA E BIOQUÍMICA DE PRESIDENTE PRUDENTE - Presidente Prudente (SP) Curso de Nutrição - Funcionamento Autoriza (Decreto n? 90.132, de 30 de
agosto de 1984)
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FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA - Bibliotecário - Emprego Cria (Decreto n:' 89.949, de 10 de julho de
1984)
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CABO FRIO Cabo Frio (RJ) - Cursos de Letras e de
Ciências - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n? 90.218, de 25 de setembro de
19841
FACULDADE DE NUTRIÇÃO DE SÃO
GONÇALO - São Gonçalo (RJ) - Curso de Nutrição - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.139, de 31 de agosto
de 1984)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FEDERAÇÃO
DAS
FACULDADES
"BRAZ CUBAS" - Mogi das Cruzes
(SP) - Curso Superior de Tecnologia Mecânica - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n? 90.214, de 25 de setembro de
19841
FLORESTA NACIONAL DO JAMARI Estado de Rondônia - Criação (Decreto
n? 90.224, de 25 de setembro de 1984)
FUNDAÇÕES - Garantias - Concessão
(Decreto n? 90.037, de 9 de agosto de
19841
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - Tabela
Permanente - Emprego - Cria (Decreto n? 89.965, de 17 de julho de 1984)

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL - V. Procuradorias Gerais
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA - Imóvel - Município de Araguacema (GO) - Doação (Decreto n'' 90.197,
de 13 de setembro de 1984)
Imóvel - Município de Miracema do
Norte (GO) Doação (Decreto n?
90.133, de 30 de agosto de 1984)
Imóvel - Município de Porto Nacional
(GO) - Doação (Decreto n:' 90.134, de 30
de agosto de 1984)
Imóvel - Município de Santo Antônio
do Sudoeste (PR) - Doação - Autoriza
(Decreto n:' 90.227, de 25 de setembro de
19841
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - V. Procuradorias Gerais
INSTITUTO UNIFICADO PAULISTA São Paulo (SP) - Cursos de Pedagogia e
Letras - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n:' 90.216, de 25 de setembro de
19841
INTERVENÇÃO FEDERAL - V. S.A. de
Eletrificação da Paraíba - SAELPA
INUNDAÇÕES - V. Energia Elétrica

G

JUSTIÇA ELEITORAL - V. Crédíto Suplementar
JUSTIÇA DO TRABALHO - V. Crédito
Suplementar

GRUPO EXECUTIVO DA INDÚSTRIA
DE MINERAÇÃO - GEIMI - Alteração (Decreto n? 90.008, de 31 de julho de
19841

H
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Grupo DAI - Categorias, Direção e Assistência Intermediárias - Composição
(Decreto n? 90.196, de 12 de setembro de
19841

I
IMÓVEL RURAL - V. Desapropriação
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - IBDF
- V. Política de Reflorestamento
INSTITUTO BRASILEIRO DE REFLOREST AMENTO - V. Política de Reflorestamento

J

L
LAVRAS - Caulim - Sebastião Teixeira
de Mello - Concessão - Anula (Decreto n:' 90.105. de 28 de agosto de 1984)

M
MEDALHA DO PACIFICADOR - Concessão (Decreto n'' 90.039, de 9 de agosto
de 1984)
MINISTERIO DA AERONÁUTICA
Quadro de Oficiais Temporários
V.
Regulamento
V. Crédito Suplementar
V. Diretoria de Engenharia da Aeronáutica
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V. Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica
MINISTERIO DA AGRICULTURA - Enquadramento de Pessoal - Retificação
(Decreto n~ 89.989, de 24 de julho de
1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - V. Bolsistas
- V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DO EXERCITO - DAI Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Composição (Decreto n"
89.894, de 2 de julho de 1984)
Depósito de Material Veterinário - Extingue (Decreto n? 90.221, de 25 de setembro de 1984)
Efetivos de Subtenentes e Sargentos Alteração (Decreto n? 90.206, de 20 de setembro de 1984)
Organizações Militares - Extingue (Decreto n? 90.220, de 25 de setembro de
1984)
3? Batalhão de Suprimento - Cria (Decreto n? 90.028, de 8 de agosto de 1984)

V. Comissão do Exército Brasileiro em
Washington
V. Crédito Suplementar
V. Medalha do Pacificador
V. Quadro Auxiliar de Oficiais - QAO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ações Aquisição - Condições - Estabelece
(Decreto n? 89.955, de 11 de julho de
19841
- V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DO iNTERIOR - V _ Crédito Especial
- V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA JUSTIÇA - V _ Crédito
Suplementar
MINISTÉRIO DA MARINHA - Oficiais
- Efetivos - Fixa (Decreto nf 89.951,
de la de julho de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
- Comissão Nacional de Energia Grupo Especial - Direção (Decreto n?
89.952, de la de julho de 1984)

- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIOS MILITARES - V. Crédito
Suplementar
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - V. Conselho
Consultivo da Administração de Saúde
Previdenciária - CONASP
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - V.
Remuneração
MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - Diplomata - Cargo - Afastamento (Decreto n- 89.928, de 9 de julho
de 1984)
V. Consulado Geral de Segunda Classe
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA SAÚDE - Tabela Permanente - Empregos - Cria (Decreto
n? 90.007, de 31 de julho de 1984)
- V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DO TRABALHO - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DOS TRANSPORTES - V
Crédito Suplementar
MINISTRO DO EXÉRCITO - Promoções
- Limite - Fixa (Decreto n? 89.985, de
23 de julho de 1984)

N
NACIONAL DE GRAFITE LTDA. - V.
Energia Hidráulica
V. Companhia N acionaI de Grafite Ltda.

o
OFICIAIS - V. Ministério da Marinha
OFICIAL-G ENERAL - V. Exército
ORÇAMENTO
V. Recursos Orçamentário-Financeiros
ORDEM NACIONAL DO ME RITO DA
JUSTIÇA - Cria (Decreto nr 90.040, de
11 de agosto de 1984)

p
PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÚ - Estado de Minas Gerais - Criação (Decreto n? 90.223. de 25 de setembro
de 1984)
PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS
ÚRG ÃOS - Limite - Define (Decreto
n? 90.023, de 2 de agosto de 1984)
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PASSAGENS AEREAS - Administração
Federal e Fundações - Faturas - Pagamento (Decreto n? 89.893, de 2 de julho

QUADRO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
- Ministério da Aeronáutica - V. Regulamento

de 19841

PESSOAL MILITAR - V. Ministro do
Exército
POLÍCIA FEDERAL - V. Servidor Público
POLÍTICA DE REFLORESTAMENTO Prioridades - Altera (Decreto n? 90.031,
de 8 de agosto de' 1984)
Projetos Abertos - Execução (Decreto
n? 89.983, de 23 de julho de 1984)
PREÇOS-BASE - V. Produtos Agrícolas
PREÇOS MÍNIMOS - Alhos nobre e comuns - Fixa (Decreto n? 89.918, de 4 de
julho de 1984)
- V. Produtos Agrícolas
PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA
V.
Crédito Suplementar
PREVIDllNCIA SOCIAL URBANA
Contribuintes - Indenização - Dispõe
(Decreto n? 90.038, de 9 de agosto de
19841

PROCURADORIAS GERAIS - INPS Consultorias Gerais IN AMPS Transformação (Decreto n? 90.006, de 30
de julho de 1984)
PRODUTOS AGRÍCOLAS - Preços-Base
- Safra de verão 1984/1985 - Fixa (Decreto n? 90.095, de 21 de agosto de 1984)
Safra de verão 1984/1985 - Preços Mínimos - Fixa (Decreto n? 90.095, de 21 de
agosto de 1984)
PROGRAMAÇAO
FINANCEIRA
Exercício de 1984 - V. Comissão de
Programação Pínanceira (Decreto n?
90.096, de 23 de agosto de 1984)
PROGRAMA DE MOBILIZAÇAo ENERGETICA - V. Crédito Suplementar
PROJEÇÕES RESIDENCIAIS
V.
DASP
PROTOCOLO ADICIONAL - V. Atos Internacionais

Q
QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS QAO - Categorias - Alteração (Decreto n:' 90.115, de 29 de agosto de 1984)
Ingresso - V. Regulamento
- Promoções - V. Regulamento

R
RADIODIFUSÃO - Emissora Continental
de Campos Ltda. - Campos (RJ)
Concessão
Outorga (Decreto n?
90.100, de 23 de agosto de 1984)
Emissora Pioneira da União Ltda.
Ibirubá (RS) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.099, de 23 de agosto de
1984)

Empresa Formosense de Radiodifusão
Ltda. - Formosa (GO) - Concessão Renova (Decreto n? 89.922, de 5 de julho
de 1984)
Fundação Apertpê de Sergipe - Aracaju
(SE) - Concessão - Outorga (Decreto
n? 89.988, de 24 de julho de 1984)
Fundação Ide e Ensinai - Rádio São
Gonçalo - São Gonçalo dos Campos
(BA) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.084, de 20 de agosto de 1984)
Fundação Mater et Magistra de Londrtna - Rádio Alvorada de Londrina Londrina (PR) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 89.927, de 6 de julho de 1984)
Palmares Comunicações Ltda. - Maceió (AL) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.076, de 15 de agosto de 1984)
Pinhal Rádio Clube Ltda. - Espírito
Santo do Pinhal (SP) - Concessão Renova (Decreto n:' 90.084, de 20 de
agosto de 1984) .
Planalto Promoções e Informações S.A.
- Brasília (DF) - Concessão - Revoga
(Decreton:' ,89.895, de 2 de julho de 1984)
Rádio Alvorada de Rialma Ltda. - Rialma (GO) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.084, de 20 de agosto de 1984)
Rádio Andradína Ltda. - Andradina
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.101, de 27 de agosto de 1984)
Rádio Barbacena S.A. - Barbacena
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.102, de 27 de agosto de 1984)
Rádio Central do Paraná Ltda. - Ponta
Grossa (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.075, de 15 de agosto de
19841

Rádio Clube de Campo Belo Ltda.
Campo Belo (MG) - Concessão - Outorga (Decreto n:' 89.922, de 5 de julho de
1984)
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Rádio Clube de Itaúna S.A. - Itaúna
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.101, de 27 de agosto de 1984)
Rádio Clube de Mirandópolis Ltda. Mirandópolis (SPj - Concessão - Outorga (Decreto n:' 90.099, de 23 de agosto
de 1984)
Rádio Clube de Santos S .A. - Santos
(SP) -Concessão - Outorga (Decreto
n? 90.100, de 23 de agosto de 1984)
Rádio Colméia, Ltda. - Caecável (PR)
- Concessão - Renova (Decreto n?
90.075, de 15 de agosto de 1984)
Rádio Cultura de Campinas Ltda.
Campinas (SPj - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.101, de 27 de agosto de
19841

Rádio Cultura de Guaíra Ltda.
Guaíra (SPj - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.101, de 27 de agosto de
1984)

Rádio Cultura de Pedreiras Ltda. - Pedreiras (MA) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.027, de 2 de agosto de

Rádio Guarathan S.A. - Santa Maria
(RS) - Concessão -. Renova (Decreto
n:' 90.103, de 27 de agosto de 1984)
Rádio Jornal A Verdade S.A. - São José (SC) - Concessão - Outorga (Decreto n? 90.099, de 23 de agosto de 1984)
Rádio Jornal de Céceres Ltda. - Caceres (MT) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.914, de 4 de julho de 1984)
Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda. - Campos (RJ) - Concessão Renova (Decreto n? 90.156, de 5 de setembro de 1984)
Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda. - Rádio Macaé Ltda. - Macaé
(RJ) - Transferência - Autoriza (Decreto n? 90.160, de 6 de setembro de 1984)
Rádio Jornal de Inhumas Ltda. - Inhumas (GO) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.101, de. 27 de agosto de 1984)
Rádio Jornal Rio Bonito Ltda. - Rio
Bonito (RJ) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.101, de 27 de agosto de

19841

1984)

Rádio Cultura de Taubaté Ltda. - Taubaté (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.084, de 20 de agosto de 1984)
Rádio Difusora Carioca Ltda. - Rio de
Janeiro (RJ) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90..084, de 20 de agosto de

Rádio Juazeiro Ltda. - Juazeiro (BA)
- Concessao - Outorga (Decreto n?
90.099, de 23 de agosto de 1984)
Rádio Liberdade de Sergipe Ltda.
Aracaju (SE) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.026, de 2 de agosto de

1984)

19841

Rádio Difusora de Assis S .A. - Assis
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.084, de 20 de agosto de 1984)
Rádio Dífusora de Cambé Ltda. - Cembé (PR) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.991, de 24 de julho de 1984)
Rádio Difusora de Imbituba S.A. - Imbituba (SC) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.099, de 23 de agosto de

Rádio Marabá Ltda. - Iraí (RS) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.922, de
5 de julho de 1984)

19841

Rádio Difusora de Monte Aprazível
Ltda. - Monte Aprazível (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.075, de
15 de agosto de 1984)
Rádio Educadora de Limeira S.A. - Limeira (SP) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.927, de 6 de julho de 1984)
Rádio Floresta Ltda. - Tucuruí (PA) Concessão
Outorga (Decreto n?
90.162, de 10 de setembro de 1984)
Rádio Globo de Curitiba Ltda. - Curtti'" ba (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.084, de 20 de agosto de 1984)

Rádio Parecis de Diamantino Ltda. Diamantino (MT) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.915, de 4 de julho de
1984)

Rádio Pioneira de Tangará da Serra
Ltda. - 'I'angaré da Serra (MT) - Concessão - Outorga (Decreto n? 89.916, de
4 de julho de 1984)
Rádio Pioneira de Teresina Ltda. - Teresina (PI) - Concessão ':- Outorga (Decreto n? 90.100, de 23 de agosto de 1984)
Rádio Regional de Conquista Ltda. Vitória da Conquista (BA) - Concessão
- Renova (Decreto n? 90.102, de 27 de
agosto de 1984)
Rádio Regional de Dracena Ltda. Dracena (SP) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.140, de 31 de agosto de
19841
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Rádio Rio Negrinho Ltda. - Rio Negrinho (SC) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.075, de 15 de agosto de 1984)
Rádio São João Del Rei S.A. - São
João Del Rei (MG) - Concessão .,..- Renova (Decreto n? 90.102, de 27 de agosto
de 1984)
Rádio Sociedade A Voz de Manhumirim
Ltda. - Manhumírtm (MG) (Decreto n''
90.099, de 23 de agosto de 1984)
Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda. 'I'elêmaco Borba (PR) - Concessão Renova (Decreto n? 90.156, de 5 de setem bro de 1984)
Rádio Trairy Ltda. - Natal (RN) Concessão - Renova (Decreto n? 90.156,
de 5 de setembro de 1984)
Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda. Fortaleza (CE) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.100, de 23 de agosto de
1984)

Rádio Universo Ltda. - Curitiba (PR)
- Concessão - Onda média - Renova
(Decreto n? 90.081, de 17 de- agosto de
1984)

Rádio Universo Ltda. - Curitiba (PR)
- Concessão - Onda curta - Renova
(Decreto n? 90.082, de 17 de agosto de
1984)

Rádio Verdes Vales de Graiaú Ltda. Graiaú (MT) - Concessão - Outorga
(Decreto n:' 89.964, de 16 de julho de
1984)

Rother e Braz Palma Ltda. - Rádio Dif usara de Maringá - Maringá (PR) _
Concessão - Renova (Decreto n? ~O.084,
de 20 de agosto de 1984)
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda.
- Pelotas (RS) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.103, de 27 de agosto de
1984)

Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltda. - Colider (MT) - Concessão
- Outorga (Decreto n? 89.917, de 4 de iulho de 1984)
Sociedade Pedrttense de Rádio Ltda. Dom Pedrito (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.156, de 5 de setembro
de 1984)

Sociedade Rádio Cancella de Ituiutaba
Ltda. - Ituiutuba (MG) - Concessão _
Renova (Decreto n? 90.103, de 27 de
agosto de 1984)
Sociedade Rádio Cultura de Dores do
Indaiá Ltda. - Dores do Indaiâ (MG) -

479

Concessão - Renova (Decreto n? 90.102,
de 27 de agosto de 1984)
Telecomunicações do Rio de Janeiro
S.A. - TELERJ - Município do Rio de
Janeiro (RJ) - Antenas - Instalação Autoriza (Decreto n? 90.034, de 9 de
agosto de 1984)
Televisão Verdes Mares Ltda. -,Rio de
Janeiro (RJ) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.074, de 15 de agosto de
1984)

TV São José do Rio Preto Ltda. - São
José do Rio Preto (SP) - Concessão Outorga (Decreto n? 90.056, de 14 de
agosto de 1984)
RECEIT AS - V. Recursos OrçamentárioFinanceiros
RECURSOS--{)RÇ.~T
ÁRIO·FIN AN·

CEIROS - Controle - Procedimentos
- Simplifica (Decreto n? 89.979, de 18 de
julho de 1984)
REFORMA AGRÁRIA - Municipio de
Bonito (MS) - Área prioritária - Fixa
(Decreto n? 89.900, de 3 de julho de 1984)
Municipio de Canarana (MT) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n:' 90.044, de
13 de agosto de 1984)
Municípios de Clevelândia e Mariópolis
(PR) - Área prioritária - Fixa (Decreto
n? 89.896, de 3 de julho de 1984)
Município de Clevelândia (PR) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n? 89.902, de
3 de julho de 1984)
Município de Corumbá (MS) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n:' 89.898, de
3 de julho de 1984)
Município de Guarapuava (PR) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n? 90.041, de
13 de agosto de 1984)
Município de Guia Lopes da Laguna
(MS) - Área prioritária - Fixa (Decreto n? 89.906, de 3 de julho de 1984)
Município de Morretes (PR) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n? 90.113, de
28 de agosto de 1984)
Município de Palmas (PR) - Área prioritária - Fixa (Decreto n? 89.908, de 3
de julho de 1984)
Município de Paranaíba (MS) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n? 89.904, de
3 de julho de 1984)
Município de Porto Nacional (GO)
Área prioritária - Fixa (Decreto n?
90.111, de 28 de agosto de 1984)
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Municípios de São Félix do Araguaia e
Luc íara (MT) - Áreas prioritárias - Eix a (Decreto n? 89.958, de 12 de julho de
1984)

REGULAMENTO Alto-Comando do
Exército (R-IS9) - Aprova (Decreto n?
90.219, de 25 de setembro de 1984)
Departamento de Aviação Civil - Revoga (Decreto n- 89.992, de 24 de julho de
1984)

Escola Superior de Guerra (Decreto ri?
90.079, de 16 de agosto de 1984)

Quadro Auxiliar de Oficiais - Promoções - Critérios (Decreto n? 90.116, de
29 de agosto de 1984)
Quadro de Oficiais Temporários do Ministério da Aeronáutica - Promoções Alteração (Decreto n:' 90.212, de 24 de setembro de 1984)
Uniformes do Exército (R-l24) - Dispositivos - Altera (Decreto n? 90.176, de
10 de setembro de 1984)
REMUNERAÇÃO - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES - Capital - Aumento (Decreto
n? 90.046, de 13 de agosto de 1984)
RESERV A BIOLÓGICA DE COMBOIOS
- Estado do Espírito Santo - Criação
(Decreto n? 90.222, de 25 de setembro de
1984)

RESERV A BIOLÓGICA DO LAGO PIRA·
TUBA (AP) - Limites - Altera (Decreto n? 89.932, de 10 de julho de 1984

s
S.A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA - SAELPA - Intervenção federal
_ Prazo - Estende (Decreto n? 90.078,
de 16 de agosto de 1984)
SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MELLO V. Lavras
SECRETARIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - V. Secretaria de Planejamento
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Secretaria Central de Controle Interno
- Estrutura básica - Alteração (Decreto n? 89.950, de 10 de julho de 1984)
V. Comissão de Cartografia
V. Crédito Suplementar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
- V. Crédito Suplementar

SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - V. Crédito Suplementar
SENADO FEDERAL - V. Crédito Suplementar
SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES - V. Crédito Suplementar
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - Terras - Alagoas e Ceará (Decreto n?
90.035, de 9 de agosto de 1984)
Terras - Amazonas (Decreto n" 89.984,
de 23 de julho de 1984)
Terras - Bahia (Decreto n? 90.021, de 2
de agosto de 1984)
Terras - Goiás (Decreto n? 90.022, de 2
de agosto de 1984)
Terras - Maranhão (Decreto n? 90.152,
de 5 de setembro de 1984)
Terras- Paraíba (Decreto n:' 90.192, de
12 de setembro de 1984)
Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
90.153, de 5 de setembro de 1984)
Terras - Rio de Janeiro (Decreto n?
90.201, de 17 de setembro de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 89.962,
de 16 de julho de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 90.107,
de 28 de agosto de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 90.109,
de 28 de agosto de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 90.110,
de 28 de agosto de 1984)
Terras - São Paulo (Decreto n? 90.118,
de 29 de agosto de 1984)
- Terras - São Paulo (Decreto n? 90.193,
de 12 de setembro de 1984)
SERVIDOR PÚBLICO - Grupo-Polícia
Federal - Cargos - Provimento (Decreto n- 89.987, de 24 de julho de 1984)
SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ENSINO - Programa de Bolsas - V. Bolaistas
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - V.
Crédito Suplementar

T
TELECOMUNICACOES DO ACRE S.A.
- TELEACRE - V. Capital Social
TELECOMUNICACOES DE ALAGOAS
S.A. - TELASA - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇOES
DO
AMAPA
S.A. - TELEAMAP Á - V. Capital Social
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TELECOMUNICAÇÕES DO AMAZONAS
S.A. - TELAMAZON - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S.A.
- TELE BAHIA - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS
S.A. - TELEBRÁS - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE BRASiLIA
S .A. - TELE BRASíLIA - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A.
- TELE CEARÁ - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO ESpiRITO
SANTO S.A. - TELEST - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S.A.
- TELEGOIÂS - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES
DO
MARA·
NHÃO S.A. - TELMA - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES
DE
MATO
GROSSO S.A. - TELEMAT - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GE·
RAIS S.A. - TELEMIG - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S.A.
- TELE PARÁ - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DA PARAiBA
S.A. - TELPA- V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ
S.A. - TELEPAR - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAM.
BUCO S.A. - TELPE - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUi S.A.
- TELE PISA - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. - TELERN - V.
Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A. - TELERJ - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JA·
NEIRO - TELERJ - V. Radiodifusão
TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÕNIA
S.A. - TELERON - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE RORAIMA
S.A. - TELAIMA - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARIN A S .A. - TELESC - V. Capital
Social

TELECOMUNICAÇÕES DE SÁO PAULO
S.A. - TELESP - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE
S.A. - TELERGIPE
3? BATALHÃO DE SUPRIMENTO - V.
Ministério do Exército
TERRAS - V. Desapropriação
- V. Servidão Administrativa
TERRENOS - V. Estrangeiros
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL
E
MUNICiPIOS/GOVERNO DO DISTRITO FE·
DERAL - V. Crédito Suplementar
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICipIOS V . Crédito Suplementar
TRATADO DE NAIROBI - V. Atos Internacionais
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL - V. Remuneração
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO V. Crédito Suplementar
- V. Remuneração
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
- V. Crédito Suplementar
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
- V. Crédito Suplementar

u
UNIÃO FEDERAL - Garantias - Concessão (Decreto n? 90.037, de 9 de agosto
de 1984)
UTILIDADE PÚBLICA - Ação Social Paroquial de São Francisco do Sul - São
Francisco do Sul (SC) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)
Assistência
Social
Evangélica
de
Brasilia - ASEB - 'I'aguatínga (DF)
(Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
1984)

Assistência Social São Vicente de Paulo
de Vera Cruz - Vera Cruz (SP) (Decreto
n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Associação Artística Coral Júlia Pardini
- Belo Horizonte (MG) (Decreto n"
89.986, de 24 de julho de 1984)
Associação Beneficente de Tabapuã Tabapuã (SP) (Decreto n? 89.986, de 24
de julho de 1984)
Associação Bibliotecária do Paraná ABPR - Curitiba (PR) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE - Curitibanos (SC)
(Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
19841
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré - Avaré (SP) (Decreto
n:' 89.986, de 24 de julho de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fernandópolis - AP AE Fernandópolis (SP) (Decreto n? 8~.986.
de 24 de julho de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul - APAE Jaraguá do Sul (SC) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins - Lins (SP) (Decreto n?
89.986. de 24 de julho de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - Passos (MG.) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Associação Vila da Infância - Penápolis (SP) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho
de 1984)
Associação dos Voluntários da Divina
Providência - Ponta Grossa (PR) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Betel - Movimento de Recuperação de
Toxicômanos - São José do Rio Preto
(SP) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
1984)
Casa de Caridade Herdeiros de Jesus Belo Horizonte (MG) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)
Casa de Caridade Manoel Gonçalves d-e
Sousa Moreira - Itaúna (MG) (Decreto
n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Casa da Criança - Iraí (RS) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)
Casa Geriátrica São Mateus - Rio de
Janeiro (RJ) (Decreto n? 89.986, de 24 de
julho de 1984)
Casa do Menor Dr , Ednan Dias - Poços
de Caldas (MG) (Decreto n? 89.986, de 24
de julho de 1984)

Colégio Santo Inácio - Fortaleza (CE)
(Decreto n:' 89.986, de 24 de julho de
1984)
Conferência Vicentina de São José e Dores de Alfenas - Alfenas (MG)· (Decreto
n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Congregação das Irmãs Franciscanas
dos Pobres - Goiânia (GO) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)
Conselho Comunitário do Bairro Santa
Cruz - São Joaquim (SC) (Decreto n:'
89.986, de 24 de julho de 1984)
Creche Nossa Senhora Aparecida Guaxupé (MG) (Decreto n? 89.986, de 24
de julho de 1984)
Fraternidade de Canã - Natal (RN) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Fundação 18 de Março - Belo Horizonte
(MG) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho
de 1984)
Fundação José Fernandes de Araújo Belo Horizonte (MG) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)
Fundação Santa Cruz - São Paulo (SP)
(Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
1984)
Fundação Universitária José Bonifácio
- Rio de Janeiro (RJ) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)
Grupo Brasileiro de Estudos para Detecção e Prevenção do Câncer
BRADEPCA - São Paulo (SP) (Decreto
n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Hospital e Maternidade Maria Eloy Palma (MG) (Decreto n? 89.986, de 24 de
julho de 1984)
Hospital e Maternidade de Santa Cecília
- Santa Cecília (SC) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)
Instituto Espírita Irmãos de Boa Vontade - Porto Alegre (RS) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)
Instituto Nossa Senhora de Fátima Guararapes (SP) (Decreto n? 89.986, de
24 de julho de 1984)

Centro de Reabilitação Bezerra de Menezes - Araras (SP) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)

Instituto de Proteção e Assistência à Infância da Paraíba - João Pessoa (PEl
(Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
1984)

Centro V icentino Educacional e Recreativo Nossa Senhora Aparecida - CEVER - Jaboticabal (SP) (Decreto n?
89.986, de 24 de julho de 1984)

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - São José do Rio Preto (SP)
(Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
19841
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Obra Assistencial da Basílica Aparecida
O.B.A. - São José do Rio Preto (SPj
(Decreto n:' 89.986, de 24 de julho de
19841

Sociedade São Vicente de Paulo
Il icínea (MGl (Decreto n? 89.986, de 24
de julho de 1984)
Sociedade de São Vicente de Paulo Passos (MG) (Decreto n? 89.986, de 24 de
julho de 1984)

Posto de Puericultura Darcy Vargas Herval D'Oeste (SC) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)
Provedoria da Comunidade Portuguesa
de São Paulo - São Paulo (SP) (Decreto
ÍNDICE DO APENSO
n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Santa Casa de Misericórdia São Vicente
de Paulo - Pouso Alto (MG) (Decreto
n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
A
Serviço de Obras Sociais - S.O.S. Lavras (MG) (Decreto n? 89.986, de 24 de ATOS INTERN ACION AIS - Acordo d.e
Alcance Parcial n? 3 - Protocolo Medijulho de 1984)
fie ativo - Brasil e Chile (Decreto. n?
Serviços de Obras Sociais - S.O.S. de
89.300, de 13 de janeiro de 1984, publIcaPoços de Caldas - Poços de Caldas
do no D.a. de 16 de janeiro de 1984 e re(MG) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho
tificado no de 2 de julho de 1984)
de 19841
Sociedade Amigos de Vila Rezende Piracicaba (SP) (Decreto n:' 89.986, de 24
de julho de 1984)
Sociedade Assistencial Stella Magalhães
Vendramini - SASMAVE - Mirassol
(SP) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho de
1984)

Sociedade Beneficência Misericórdia de
Vila Itoupava - Blumenau (SC) (Decreto n? 89.986, de 24 de julho de 1984)
Sociedade Beneficente Maria Salbusera
- Farroupilha (RS) (Decreto n? 89.986,
de 24 de julho de 1984)
Sociedade Operária Humanitária - Limeira (SP) (Decreto n:' 89.986, de 24 de
julho de 1984)

F
FORCAS ARMADAS - Secretaria Geral
do Conselho Internacional do Desporto
Militar - Representação - Institui (Decreto n? 89.870, de 28 de junho de 1984,
publicado no D.a. de 29 de junho de 1984
e retificado no de 2 de julho de 1984)

R
RADIODIFUSÃO - Televisão Naip i Ltda.
- Foz do Iguaçu (PR) - Concessão Outorga (Decreto n? 89.871, de 28 de junho de 1984)
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Título.
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I -

DECRETOS

90.254 - Decreto de I? de outubro de
1984 - Altera dispositivo do Decreto n:' 86.763, de 22 de dezembro
de 1981, que regula os valores das
indenizações devidas aos militares
das Forças Armadas. Publicado no
D.O. de 2 de outubro de 1984.

90.255 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Renova as concessões cutorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no Ir.O,
de 3 de outubro de 1984
.
90.256 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Siqueira
Campos, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 3 de outubro de
1984.
.
.
90.257 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Outorga concessão à Rádio
Vale do Parnaíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Luailândia, Estado do Piauí. Publicado no D.a. de 3 de outubro de
1984.
.
.
90.258 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Outorga concessão à Rádio

2

3

4

PAG.

Itacaiúnas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Marabá,
Estado do Pará. Publicado no D.Q.
de 3 de outubro de 1984.
90.259 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Adicional e dos Protocolos Modificativos do Acordo de Alcance Parcial n? 35, concluído entre o Brasil e o Uruguai. Publicado
no D.a. 'de 8 de outubro de 1984.
90.260 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Econômica e Industrial entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana. Publicado
no D.Q. de 3 de outubro de 1984.
90.261 - Decreto de 2 de outubro
1984 - Abre a Encargos Gerais
União o crédito suplementar
valor de Crê 6.500.000.000, para
forço de dotação consignada no
gente Orçamento. Publicado
D.a. de 3 de outubro de 1984.

4

5

7

de
da
no
revino

90.262 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Crê 6.500.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1984.
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90.263 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Comunicações o crédito suplementar
no valor de
15.000.000.000, para reforço de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D. Q. de 3 de outubro
de 1984.

c-s

90.264 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da Hepública o crédito suplementar no
valor de Crê 440.500.000, para re·
forço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1984.

outubro de 1984.

90.267 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob supervisão
da Secretaria de PlanejamentolPR, o crédito suplementar no
valor de Crs 40.549.893.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1984.
90.268 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
3.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orcamenta. Publicado no D.a. de 3 de
outubro de 1984.
90.269 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crê 350.000.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no

14

90.270 - .Decrcto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar
no
valor
de
8.568.642.000, para reforço de dotação orçamentária consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 3 de outubro de 1984.

15

90.271 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre à Justiça do Trabalho
e à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios o crédito suplementar no valor de
13.545.924.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 3 de outubro de
1984.

15

90.272 - Decreto de 2 de outubro de
1984 '----- Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar no valor de
Crê 2.517,.400.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 3
de outubro de 1984.
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90.265 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
5.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 3 de
90.266 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor
de Crê 4.300.000, para reforço, de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.Q. de 3
de outubro de 1984.

PAG.

D.O. de 3 de outubro de 1984.

11

12

12
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c-s

90.273 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Abre ao Senado Federal e à
Presidência da República em favor
do Centro Gráfico e do EstadoMaior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Crs
1.650.000.000, para reforço de dotações consignadas, no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 3 de
outubro de 1984.
90.274 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Ficam as Universidades
Federais de Sergipe, Pelotas, Ama:
zonas, Mato Grosso, Uberl ãndia,
Rio Grande, e do Maranhão autorizadas a alienar imóvel. Publicado
no D.O. de 3 de outubro de 1984.
90.275 - Decreto de 2 de outubro de
1984 - Dá nova redação ao artigo
15 do Decreto n:' 75.781, de 27 de
maio de 1975. Publicado no D.a. de
3 de outubro de 1984 ...
90.276 - Decreto de 3 de outubro de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviços de radiodifusão sonora em onda média,
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nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicada no D.O.
de 4 de outubro de 1984.
90.277 - Decreto de 3 de outubro de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de r adiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 4 de outubro de 1984.
90.278 - Decreto de 3 de outubro de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 4 de outubro de 1984.
90.279 - Decreto de 3 de outubro de
1984 - Renova a concessão-outorgada à Rádio Imprensa de Anápolis Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Anápolis, Estado
de Goiás. Publicado no D.O. de 4
de outubro de 1984.
90.280 - Decreto de 3 de outubro de
1984 - Outorga concessão à TV
Araucária Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Publicado no D.O. de 4 de outubro
de 1984.
90.281 - Decreto de 3 de outubro de
1984 - Mantém prazo de concessão outorgada a Américo Renê
G ianetti para os aproveitamentos
da energia Hidráulica, atualmente
denominados do Salto, do Caboclo
e Funil, localizados no rio Ma ynart, no Município de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 4 de outubro de 1984.
90.282 - Decreto de 8 de outubro de
1984 - Outorga a Indústrias de Papel São Marcos Ltda. concessão
para o aproveitamento da energia
hidráulica de um trecho do rio Cacatu onde se acha instalada a usina
hidrelétrica do Pilão, no Município
de Antonina, Estado do Paraná,
para uso exclusivo. Publicado no
D.O. de 9 de outubro de 1984.
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III

90.283- Decreto de 8 de outubro de
1984 - Altera a composição do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 9 de
outubro de 1984.

27

90.284 - Decreto de 8 de outubro de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar o imóvel
que menciona. Publicado no D.O.
de 9 de outubro de 1984.

28

90.285 - Decreto de 8 de outubro de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar o imóvel
que menciona. Publicado no D.O.
de 9 de outubro de 1984.

29

90.286 - Decreto de 8 de outubro de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar o imóvel
que menciona. Publicado no D.O.
de 9 de outubro de 1984.

31

90.287 - Decreto de 9 de outubro de
1984 - Outorga concessão à Televisão Paraíba Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba .. Publicado no D.O. de 10 de
outubro de 1984.

33

90.288 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República e ao suba nexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
2.872.373.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
outubro de 1984.

34

90.289 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de CrS 698.000.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de outubro de 1984.

35

90.290 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crê 3.050.000.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
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D.a.

de 11 de outubro de 1984.

36

90.291 - Decreto de 10 d.e outubro de
1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
900.000.000.000, para reforço' de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D,a. de 11
de outubro de 1984.
90.292 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito especial no valór de c-s 15.000.000.000.
Publicado no D.a. de 11 de outubro de 1984.
90.293 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da
Receita Federal, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
22.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
outubro de 1984.
90.294 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União, em favor de Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar
no valor de Crs 3.670.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de outubro de 1984.

39

90.295 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura, o crédito suplementar, no
valor de Cr$ 5.200.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de outubro de 1984.

39

90.296 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar, no
valor de Crg 2.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. -Publicado no
D.O. de 11 de outubro de 1984.

40

90.297 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da
Justiça e de Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão
do Departamento Administrativo

36

37
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do Serviço Público, o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
450.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
outubro de 1984 ...
90.298 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias. o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
5.293.373.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
outubro de 1984.
90.299 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Subanexo Encargos Previdenciários da União o
crédito suplementar no valor de
Crs 120.000.000.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
11 de outubro de 1984.
90.300 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
3.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
outubro de 1984. .
.

41

42
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43

90.301 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 97.377.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de outubro de
1984.
.
" .

44

90.302 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre aos Ministérios da
Saúde e do Trabalho, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias,
o crédito suplementar no' valor de
Crê 7.319.255.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
.
11 de outubro de 1984

45

90.303 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao suba nexo Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
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1.800.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de
outubro de 1984.
.
'., .
90.304 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Previdência e Assistência Social, 'em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 258.775.000 para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 11 de outubro de 1984. ...
90.305 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre à Justiça Eleitoral e
Justiça do Trabalho, em favor de
diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de
Crê 2.067.000.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no Ir.O, de
11 de outubro de 1984. .....
90.306 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no
valor de
Crs
5.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de
outubro de 1984.
90.307 - Decreto de 10 de outubro de
1984 - Autoriza Walter Lee Redger ,
de
nacionalidade
norteamericana, a adquirir imóvel rural.
Publicado no Ir.O, de 11 de outubro de 1984.
..........
90.308 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federaçâo indicadas. Publicado no Il.O,
de 17de outubro de 1984. ...
90.309 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Dá nova redação ao artigo
14 e ao artigo 16, § 3?, do Decreto
n? 89.496, de 29 de março de 1984,
que dispõe sobre a Política N acional de Irrigação. Publicado no
D.a. de 17 de outubro de 1984. ....
90.310 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda., e autoriza a

45

46

47

48

48

49

51

transferência direta para a Fundação João Paulo Il - Rádio Canção
Nova, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo. Publicado no
Ir.O, de 17 de outubro de 1984. ..
90.311 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Senado Federal o
crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.550.000.000, para .reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
17 de outubro de 1984.
90.312 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Uberaba
S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Publicado
noD.a. de 17 de outubro de 1984.
90.313 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Dispõe sobre abertura de
créditos adicionais ao orçamento,
disciplina operações orçamentáriofinanceiras e dá outras providências. Publicado no Ir.O, de 17 de
outubro de 1984.
90.314 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar no
valor de
Crê
1.028.300.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17 de outubro de 1984. ....

56

90.315. - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do
Ministro, o crédito suplementar no
valor de Crê 16.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 17 de outubro de 1984.

57

90.316 - Decreto de 16 de outubro de
. 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Crê 9.220.622.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 17 de outubro de 1984. ....

58

90.317 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério do In'ter-ior e a Encargos Gerais da União,
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54
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em favor de diversas Unidades, o
crédito suplementar no valor de
Cr$ 13.620.000.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de
17 de outubro de 1984...

64

90.325 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar, no
valor de Crs 2.479.331.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17 de outubro de 1984 ...

65

90.326 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar, no
valor de Cr$ 35.000.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17 de outubro de 1984.

65

61

90.327 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Comunicações o crédito suplementar
no valor de
540.057.000, para
reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 17 de outubro de 1984.

66

62

90.328 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
12.915.681.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 17
de outubro de 1984.

67

62

90.329 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da: Aeronáutica. o crédito suplementar
no valor de Cr$ 190.576.411.000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.a. de 17 de outubro de 1984.

68

63

90.330 - Decreto de 16 de outubro de
1984 Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de
40.495.512.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 17
de outubro de 1984.
.
.

68
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59

90.318 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Subanexo Transferências' a Estados, Distrito Federal
e Municípios o crédito supl ementar no valor de Crê 30.000.'000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 17 de 'outubro de
1984.

59

90.319 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre aos Ministérios Militares o crédito suplementar no valor de Cr$ 123.861.300.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.Q. de 17 de outubro de 1984 ....

60

90.320 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar no
valor de Crs 140.000.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17 de outubro de 1984.
90.321 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda e ao Subanexo Encargos
Previdenciários da União. o crédito suplementar no valor de Crê
4.200.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 17 de
outubro de 1984.
90.322 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Crs 1.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a.
de 17 de outubro de 1984 ...
90.323 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Crs 75.300.000.000, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O, de 17 de outubro de 1984 ....
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90.324 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de
7.800.000.000, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 17 de outubro de 1984.
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90.331 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios. o crédito suplementar no valor de c-s 20.430.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Publicado no Ir.O, de -17 de outubro de
1984. ....
90.332 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crê 374.846.000, para reforço de dotações orcamentérias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17 de
outubro de 1984.

69

70
90.333 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar
no
valor
de
o-s
28.480.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Oro
camento. Publicado no D.O. de 17
de outubro de 1984.
. ... . ....
71
90.334 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Cr$
726.800.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 17 de
outubro de 1984.
71
90.335 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Aprova o Regulamento para o Corpo de Praças do Corpo de
Fuzileiros Navais. Publicado no
D.O. de 17 de outubro de 1984 e retificado nos D.O. de 23 de outubro
de 1984 e 30 de outubro de 1984.
72
90.336 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Concede à Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON autorização para proceder
o aumento do seu capital inicial.
Publicado no D.O. de 17 de outubro de 1984. ..
.. .... . .... 105
90.337 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Dispõe sobre o Prestdio da
Marinha, criado pelo Decreto n:'
59.317, de 28 de setembro de 1966, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 17 de outubro de 1984.
106
90.338 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Concede autorização à em-
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presa BP Petroleum Development
Brazil Limited, 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. - PETROBRÁS. Publicado no D.a. de 17 de outubro
de 1984.
.... . ... . .
90.339 - Decreto de 16 de outubro de
1984 - Concede autorização à Marathon Petroleum Norte Brazil,
Ltd, 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.
PETROBRÁS. Publicado no
D.O. de 17 de outubro de 1984. ....
90.340 - Decreto de 17 de outubro de
1984 - Ratifica a revisão do projeto e da planta de situação, a que se
refere o Decreto n? 87.233, de 1 de
junho de 1982, que declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à passagem de trechos de linhas de transmissão. Publicado no D.o. de 18 de
outubro de 1984. ..
90.341 - Decreto de 17 de outubro de
1984 - Renova prazo de concessão
outorgada à «Faixa Azul» Indústria de Móveis para Escritório
Ltda. para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de
um desnível existente no rio do
Peixe, para uso exclusivo, no Município de Piedade, Estado de São
Paulo. Publicado no D.O. de 18 de
outubro de 1984.
90.342 - Decreto de 18 de outubro de
1984 - Cria a Medalha de Mérito
Cairu. Publicado no D.O. de 19 de
outubro de 1984.
'.. . ..... .
90.343 - Decreto de 22 de outubro de
1984 - Outorga concessão ao Sistema Ipanema de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ipanema, Estado de
Minas Gerais. Publicado no D.a.
de 23 de outubro de 1984. ....
90.344 - Decreto de 22 de outubro de
1984 - Acrescenta parágrafos ao
artigo 3? do Decreto n:' 69.442, de
29 ele outubro de 1971, que instituiu

106

107

108

109

110

llO

VIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PAG.

a Comissão Naval Brasileira na
Europa, com sede em Londres, Inglaterra. Publicado no Ir.O, de 23
de outubro de 1984.
90.345 - Decreto de 22 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Relacões Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 847.000.000,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 23 de outubro de
1984. ..

90.346 - Decreto de 22 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito suplementar na
valor de Cr$ 1.783.240.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente- Orçamento. Publicado no
D.a. de 23 de outubro de 1984.
90.347 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Dispõe sobre a implantação
de área de proteção ambiental nOS
Municípios de Cananéia, Iguape, e
Peruíbe, no Estado de São Paulo, e
dã outras providências. Publicado
noD.O. de 24 de outubro de 1984..
90.348 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no D.O.
de 24 de outubro de 1984.
90.349 ~ Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.000.000.000,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24
de outubro de 1984. ..
90.350 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar no
valor de
Crê
3.977.820.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24 de outubro de 1984. ..
90.351 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre a Encargos Gerais da
União. o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.805.329.000, para reforço de dotações consignadas no
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vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24 de outubro de 1984.

129

90.352- Decreto-de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$ 800.000.000, para reforço de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 24 de outubro de 1984.

130

90.353 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.000.000.000,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24
de outubro de 1984.

130

113

90.354 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.878.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24 de outubro de 1984. ....

131

113

90.355 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério das Comunicações .o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.401.800.000, para
reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de outubro de 1984. .

132

126

90.356 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes. o crédito suplementar
no valor de Crê 15.819.581.000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 24 de outubro de 1984.

133

90.357 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Cr$
5.652.866.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24 de outubro de 1984.

133

111

112

127

128

90.358 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público Federal, Departamento Penitenciário Federal e do Departamento
do Pessoal, o crédito suplementar
no valor de Crê 85.662.000, para re-
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forço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24 de outubro de 1984.
134
90.359 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre à Presidência da República o crédito especial no valor
de Crs 112.000.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24
135
de outubro de 1984.
90.360 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral e
Secretaria Geral-Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Crâ 222.924.000 para reforço de dotação consignada no vi·
gente Orçamento. Publicado no
D.Q. de 24 de outubro de 1984.,.
136
90.361 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde o crédito suplementar no valor
de Cr$ 2.346.528.000, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no D.O.
de 24 de outubro de 1984. ....
136
90.362 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.315.266.000, para reforço _de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.Q. de 24 de outubro de 1984.
137
90.363 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de c-s
1.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de
outubro de 1984.
. ..... '"
138
90.364 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de Crê 66.000.000,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de outubro de
1984.

. .... . ....

. . .... ....

90.365 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Crê
9.572.300.000, para reforço de dota-
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ções consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de
outubro de 1984.
90.366 - Decreto de 23 de outubrode
1984 - Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crs 400.000.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orcamente. Publicado no D.O. de 24 de
outubro de 1984.
90.367 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
1.200.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 24 de
outubro de 1984.
... . .... .
90.368 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar,
no
valor
de
Crs
1.238.700.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de
outubro de 1984.
. . . .. . ... .. .
90.369 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de
Crâ
313.300.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24 de
outubro de 1984.
90.370 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre-ao Ministério das Mínas e Energia o crédito suplementar no valor de Crê 2.300.800.000,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 24
. . .. .
de outubro de 1984.
90.371 - Decreto de 23 de outubro de
1984 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de Diversas Unidades, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 533.270.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 24 de outubro de 1984.
90.372 - Decreto de 24 de outubro de
1984 - Dispõe sobre o Depósito de
Subsistência da Marinha no Rio de
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Janeiro. criado pelo Decreto n?
38.412, de 26 de dezembro de 1955.
Publicado no D.Q. de 25 de outubro de 1984.

145

90.373 - Decreto de 25 de outubro de
1984 - Inclui na Junta Consultiva
do IBe representante do comércio
do café de Varginha (MG). Publicado no D.Q. de 26 de outubro de
1984.

90.374 - Decreto de 29 de outubro de
1984 Modifica o Decreto n"
43.708, de 15 de maio de 1958, que
instituiu, no Ministério da Justiça,
a Medalha «Mérito Policial», e clã
outras providências. Publicado no
D.a. de 30 de outubro de 1984.

90.375 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar os imóveis que menciona. Publicado no
Ir.O, de 30 de outubro de 1984.
90.376 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Dispõe sobre a fixação de
área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de São
Félix do Araguaia, no Estado de
Mato Grosso. Publicado no D.a.
de 30 de outubro de 1984.
90.377 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Declara de interesse social,
para fins de desapropriação. o imóvel rural denominado «Gleba Roncador». situado no Município de
São Félix do Araguaia, no Estado
de Mato Grosso, e compreendido
na área prioritária, para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto
n:' 90.376, de 29 de outubro de 1984.
Publicado no D.a. de 30 de outubro de 1984.
. . .. . .... .
90.378 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Delega competência ao Ministro de Estado das Minas e Energia para a prática do ato que menciona. Publicado no D.a. de 30 de
outubro de 1984.
90.379 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Dispõe sobre a implantação
de área de proteção ambiental no
Município de Acaraú, no Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 30 de
outubro de 1984.
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90.380 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Cria o Serviço Especial de
Rediocomunicacões para Segurança nas Rodovias e aprova o seu Regulamento. Publicado no D.a. de
30 de outubro de 1984. ..

158

90.381 - Decreto de 29 de outubro de
1984 - Fixa novo salário mínimo
para todo o território nacional. Publicado no D.a. de 30 de outubro
de 1984.

177

90.382 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Altera a redação dos artigos 3? e 4?, do Decreto n" 77 .339,
de 25 de março de 1976, que dispõe
sobre a estrutura básica do Instituto Brasileiro do Café - IBC. Publicado no D.a. de 31 de outubro
de 1984.

180

90.383 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Cria empregos na Tabela
Permanente da carreira do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 31 de outubro e retificado no
D.a. de I? de novembro de 1984.

180

90.384 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Modificativo do Acordo
de Alcance Parcial n? 12, subscrito
por Brasil e Peru. Publicado no
D.a. de I? de novembro de 1984.

183

90.385 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Promulga a Emenda de
1979 à Convenção Internacional
Sobre Linhas de Carga, de 1966.
Publicado no D.a. de 31 de outubro de 1984.

184

90.386 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo Modificativo do Acordo
de Alcance Parcial n'' 10. subscrito
por Brasil e Colômbia. Publicado
no D.a. de 31 de outubro de 1984.

185

90.387 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Autoriza a constituição de
comissão interministerial para o
fim que especifica. Publicado no
D.a. de 31 de outubro de 1984.

186

90.388 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à Rádio Alto da Serra Ltda., para a
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Emissoras Centro-Oeste Lcda. Publicado no D.O. de 31 de outubro
de 1984.
90.389 - Decreto de ao de outubro de
1984 - Outorga concessão à Rádio
Xavantes de Jaciara Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Jaciara, Estado do Mato Grosso. Publicado no D.O. de 31 de outubro de 1984.
90.390 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Altera a redação dos artigos 1? e 2?, do Decreto n" 87.396,
de 13 de julho de 1982, que declarou de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra
necessária à implantação da estação transformador a de distribuição
Pirapor inha, no Estado de São
Paulo. Publicado no D.O. de 31 de
outubro de 1934.
90.391 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Ratifica a revisão do projeto e da planta de situação. a que se
refere o Decreto n? 87.397, de 13 de
julho de 1982, que declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa,
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão. Publicano no D.O. de 31 de outubro
de 1984.
90.392 - Decreto de 30 de outubro de
1984 - Outorga à OLVEPAR Oleos Vegetais Paraná S.A. concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um desnível
denominado Salto Claudelino, no
rio Chopim. no Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para
uso exclusivo. Publicado no D.O.
de 31 de outubro de 1984.
90.393 - Decreto de ao de outubro de
1984 - Cria a Secretaria Nacional
de Cooperativismo, no Ministério
da Agricultura, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 31
de outubro de 1984.
90.394 - Decreto de 31 de outubro de
1984 - Declara luto oficial. Publicado no D.O. de I? de novembro de
1984. ..
90.395 - Decreto de 6 de novembro
de 1984 - Fixa o coeficiente de

187

187

188

190

190

191

194
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atualização monetária previsto na
Lei n:' 6.205, de 29 de abril de 1975,
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 7 de novembro de
1984.
90.396 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - altera dispositivo do Decreto n:' 89.707, de 25 de maio de
1984, que dispõe sobre as empresas
prestadoras de serviços para a organização de congressos, convenções, seminários e eventos congêneres. Publicado no D.O. de 8 de
novembro de 1984.

195

197

90.397 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza o aumento do
capital social da Rede Federal de
Armazéns
Gerais
Ferroviários
S.A. - AGEF. Publicado no D.O.
de 8 de novembro de 1984.

197

90.398
Decreto de 7 de novembro de 1984
Autoriza a
NUCLEBRÁS a incorporar a sua
subsidiária NUCON. Publicado no
D.Q. de 8 de novembro de 1984.

198

90.399 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Altera a redação dos artigos 116 e 129 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n:' 20.493,
de 24 de janeiro de 1946, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 8 de novembro de 1984.

198

90.400 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Outorga concessão à
Fundação de Ensino e Tecnologia
de Alfenas, para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Alfenas,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 8 de novembro de
1984.
. . ... . . .... . .

200

90.401 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza empresas de telecomunicações controladas pela
Telecomunicações Brasileiras S.A.
- TELEBRÃS, a promoverem aumento de capital social. Publicado
no D.O. de 8 de novembro de 1984.

200

90.402 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências Contábeis
da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas. Publicado
no D.O. de 8 de novembro de 1984.
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90.403 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade
de
Tecnologia
HebraicoBrasileira Renascença. Publicado
no D.a. de 8 de novembro de 1984.

90.404 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional da Faculdade
de Reabilitação em Batatais, São
Paulo. Publicado no D.a. de 8 de
novembro de 1984.
90.405 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Serviço Social do
Centro de Ensino Superior do Estado do Pará. Publicado no D.a.
de 8 de novembro de 1984.

90.406 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Altera a denominação da
Medalha do Mérito na Alimentação Escolar e dá outras providências. Publicado no D.O. de 8 de novem bro de 1984.

202

203

204

204

90.407 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Enfermagem e Obstetrícia da Faculdade canoense de
Enfermagem. Publicado no D.O.
de 8 de novembro de 1984.

205

90.408 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Altera o Decreto n?
59.820, de 20 de dezembro de 1966,
que regulamenta o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). Publicado no D.O. de 8 de
novembro de 1984.

206

90.409 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Autoriza a alienação de
imóvel da União, vinculado ao
FRHB, localizado em Brasília,
Distrito Federal, à Sociedade de
Habitações de Interesse Social SHIS. Publicado no D.Q. de 8 de
novembro de 1984.

208

90.410 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crs 4.549.377.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 8 de novembro de 1984. ...

208

90.411 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Crs 26.481.658.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 8 de novembro de 1984. ...

209

90.412 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de
Cr$
5.717.086.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 8 de
novembro de 1984.

210

90.413 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no
valor de Cr$ 7.458.952.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 8 de novembro de 1984.

211

90.414 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre a criação e
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena
e Média Empresas, e dá outras
providências. Publicado no D. O.
de 8 de novembro de 1984.

211

90.415 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Regulamenta a concessão de Gratificação de Atividades
de Assessoramento Espécial e de
Altos Estudos e Pesquisas, na Escola Superior de Guerra. Publicado no D.a. de 8 de novembro de
1984.
..... .......

215

90.416 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Cr$ 43.428.709.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 8 de novembro de 1984. ...

216

90.417 - Decreto de 7 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito
suplementar no valor de Crs
1.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 8 de
novembro de 1984.
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90.418 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. ..
90.419 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Outorga concessão à Rádio Difusora das Missões Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no D.O. de 9 de novembro de
1984.

90.420 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Clube Marconi
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Paraguaçu Paulista,
Estado de São Paulo. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984.
90.421 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Nordeste Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. ..
90.422 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. ...

217

219

220

221

221

90.423 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Araripe S.A., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Crato, Estado do Ceará. Publicado no D.O. de 9 de novembro de
1984.

90.424 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Colméia
de Campo Mourão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Campo Mourão, Estado do Paraná. Publicado no D.O. de 9 de novembro de 1984.
90.425 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Agi! Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Flores da Cunha, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado
no D.O. de 9 de novembro de 1984.
90.426 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Lins Rádio Clube Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Lins, Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 9 de novembro de 1984.
90.427 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Pederacão indicadas. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. ..
90.428 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Concede a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Grupo Siderbrás) autorizacão.para proceder a aumento
do seu capital social. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984.
90.429 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Concede a Aços Finos
Piratini S.A. (Grupo Siderbré s].
autorização para proceder a aumento de seu capital social. Publicado no D.O. de 9 de novembro de
1984.

90.430 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante do capital social da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A.
ESCELSA. Publicado no D.O. de 9
de novembro de 1984.
90.431 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.ELETROSUL. Publicado no D.O.
de 9 de novembro de 1984.
90.432 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 ...,... Dispõe sobre o montante
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do capital social da LIGHT - Serviço de Eletricidade S.A. Publicado no D.a. de 9 de novembro de
1984.
. . .... ... . . ... . ...
90.433 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Aprova alteração introduzida no Estatuto da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

ELETROBRÁS.

Publicado

231

no

D.Q. de 9 de novembro de 1984.

231

90.434 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o limite do
capital autorizado da Petrobrás
Mineração S.A. - PETRüMI8A.
Publicado no D.a. de 9 de novembro de 1984.

232

90.435 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre O limite do
capital autorizado da Petrobrás
Distribuidora S.A. - BR. Publicado no D.a. de 9 de novembro de

1984.
90.436 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito especial
no
valor
de
Cr$
8.215.800.000, para o fim que especifica. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.
90.437 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Cr$ 5.579.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984: ...
90.438 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crs 23.988.027.000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.O. de 9 de novembro de 1984.
90.439 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República, ao Ministério da Indústria e do Comércio e ao subanexo
Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Crê
6.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984. ....
90.440 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
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República o crédito suplementar
no valor de c-s 400.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. ..

236

90.441 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União, em favor de diversos 'Õrgãos, o crédito suplementar no valor de Crâ 1.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984.

237

90.442 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor de c-s
5.792.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.

238

90.443 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
3.211.600.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.

238

90.444 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura. o crédito
suplementar. no valor de Crê
20.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Oro
çamento. Publicado no D.O. de 9
de novembro de 1984.

239

90.445 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
1.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.

240

90.446 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
1.514.000.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.
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90.447 ~ Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de Crs 354.923.000 para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de 9
de novembro de 1984.
90.448 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar no valor de
Crê 1.332.400.000 para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de 9
de novembro de 1984.
90.449 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 21.500.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 9 de novembro de
1984.
90.450 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 170.223.366.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. a. de 9 de novembro de
1984.
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90.451 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor da Secretaria
Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Crs 600.000.000,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 9 de novembro de
1984.

244

90.452 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de Cr$
1.070.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 9 de
novembro de 1984.

245

90.453 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, crédito

°

suplementar no valor de Cr$
10.961.254.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O, de 9
de novembro de 1984.
90.454 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de Cr$
1.804.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 9 de
novembro de 1984.
90.455 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o crédito suplementar no valor de o-s
630.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 9 de
novembro de 1984.
90.456 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Subanexo Encargos Financeiros da União o
crédito suplementar no valor de
Crê 500.000.000.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.a. de 9
de novembro de 1984.
90.457 - Decreto de 8 de novembro
de 198'4 - Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar os imóveis que menciona. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. ...
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247
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90.458 - Decreto de 8 de novembro'
de 1984 - Declara de interesse social, para fins de desapropriação,
imóvel rural constituído das áreas
"Colônia K - Gleba n? 2», "Núcleo
Mato Branco» e "Terras Sem Denominação», situado no Município
de Chopinzinho, Estado do Paraná, e compreendido na área prioritária, para fins de reforma agrária,
fixada pelo Decreto n:' 69.411, de
22-10-71, alterado pelos Decretos
n?s 78.422, de 15-9-76, e 84.969, de
28-7-80. Publicado no D.Q. de 9 de
novembro de 1984.
251
90.459 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Interior, em favor da Secretaria
Geral, o crédito suplementar no
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valor de Cr$ 815.855.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O: de 9 de novembro de 1984. '"
90.460 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.644.000.000, para-reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 9 de novembro de 1984.
90.461 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Cr$
8.440.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 9 de
novembro de 1984.
90.462 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984... '
90.463 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar, no valor de Cr$ 9.400.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de novembro de
1984.

90.464 - Decreto deB de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Cr$
450.000.000, para reforço de dotação orçamentária consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984.. '"
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258

259
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90.465 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de o-s
339.435.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984 e
retificado no D. O. de 20 de novembro de 1984.
262
90.466 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
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Transportes o crédito suplementar
no valor de Crâ 3.850.000.000, para
reforço. de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984. '"

263

90.467 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor de diversas
unidades da Administração Indireta, o crédito suplementar no valor
de Crs 16.934.668.000, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O.
de 9 de novembro de 1984.

263

90.468 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Previdência e Assistência Social,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 751.435.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984.

264

90.469 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.000.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 9 de novembro de 1984.

265

90.470 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores. o crédito suplementar no
valor de
Cr$
7.385.300.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.
. ... .....

266

90.471 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao .Mínistérío das
Relações Exteriores o crédito suplementar no
valor de
Cr$
285.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.

266

90.472 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores o crédito suplementar no
valor de
Crê
15.500.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1984.
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das no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13 de novembro de

90.473 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre à Justiça do Tra-

balho
lor de
ço de
gente

o crédito suplementar no vaCrs 6.000.000.000, para refordotações consignadas no viOrçamento. Publicado no
D.a. de 9 de novembro de 1984.
90.474 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura. o crédito suplementar, no valor de Crê
235.300.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 9 de
novembro de 1984.
90.475 - Decreto de 8 de novembro
de 1984 - Autoriza estrangeiros a
adquirirem direitos sobre terrenos
que menciona, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e N iterói, Estado do Rio de Janeiro; Recife, Estado de Pernambuco; Santos, São Vicente, Guaruiá e Praia
Grande, Estado de São Paulo. Pu'
blicadc no D.a. de 9 de novembro
de 1984.
. .... ... . ... . . ... . ..
90.476 - Decreto de 12 de novembro
de 1$84 - Regulamenta a Lei n?
7.211, de 16 de julho de 1984 e dá
outras providências. Publicado nO
D,O, de 13 de novembro de 1984. ..

1984.
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269

269

272

90.477 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do

Interior e Encargos Gerais da
União, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Crs
17.323.025.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984.

90.479 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da

República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar no valor de o-s 941.420.000
para reforço de dotações consigna-

277

Previdência e Assistência Social,
em favor de diversas Unidades Oro
çamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 369.239.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 13 de novembro de 1984. ..
90.481 - Decreto -de 12 de novembro
de 1.984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar no
valor de
Crê
1.805.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13 de
novembro de 1984.
90.482 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar no valor de Cr$
500.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13 de
novembro de 1984.

278

279

279

90.483 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do

Trabalho, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Crê
3.221.720.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13 de
novembro de 1984.

280

90.484 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
276

90.478 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério

da Educação e Cultura o crédito
suplementar, no valor de Crs
39.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984.

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

90.480 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da

276

Transportes, em favor de diversas
unidades da Administração Direta
e Indireta o crédito suplementar no
valor de Crê 6.747.000.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 13 de novembro de 1984. ..

281

90.485 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do

Interior, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de
c-s
12.280.600.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984.
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to Federal e dos Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Dis-

trito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.955.100.000,
para reforço de dotações consigna-

das no vigente Orçamento. Publicado no
1984.

D.a. de 13 de novembro de
282

90.487 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do

Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de Cr$
18.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 13
de novembro de 1984.
90.488 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre aos Ministérios da
Aeronáutica e da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
19.200.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984. ...
90.489 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério .da
Agricultura o crédito suplementar, no valor de Crs 15.291.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13 de novembro de
1984.
90.490 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar no valor de Crs 618.128.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O, de 13 de novembro de
1984.
90.491 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre aos Ministérios do
Trabalho e da Saúde, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 630.519.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984.
90.492 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Aeronáutica o crédito suplemen-
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c-s

90.486 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre à Justiça do Distri-

283

284

285

285

286

tar no valor de
2.500.000.000,
para reforço de dotações consignadas' no vigente Orçamento. Publicado no'D.a. de 13 de novembro de
1984.

287

90.493 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar no
valor
de
Cr$
177.677 .800.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984.

288

90.494 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Revoga o Regulamento
do Quadro de Estado-Maior da
Ativa (R-l77). Publicado no D.a.
de 13 de novembro de 1984.

288

90.495 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Altera o artigo 9? do Regulamento de Movimentação para
Oficiais e Praças do Exército (R50). Publicado no D.a. de 13 de novembro de 1984. ....

289

90.496 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Extingue a Pagadorta
Central do Pessoal no Ministério
do Exército e dá outras providências. Publicado no D.a. de 13 de
novembro de 1984.

290

90.497 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Concede autorização ao
navio de pesquisa soviético «Mikha il Lomonosov» para realizar, em
águas brasileiras, os serviços que
especifica. Publicado no D.a. de 13
de novembro de 1984. ..

290

90.498 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Concede autorização ao
navio de pesquisa norte-americano
«Thomas Washington» para realizar em águas brasileiras os serviços que especifica. Publicado no
D.a. de 13 de novembro de 1984. ..

291

90.499 - Decreto de 12 de novembro
de 1984 - Concede autorização ao
navio de pesquisa norte-americano
«Robert D. Conred» para realizar,
em águas brasileiras, os serviços
que especifica. Publicado no D.a.
de 13 de novembro de 1984.

292

90.500 - Decreto de 13 de novembro
de 1984 - Altera dispositivo do
Decreto n:' 70.303, de 20 de março
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de 1972, que institui a comissão
Aeronáutica Brasileira na Europa.
Publicado no D.a. de 14 de novembro de 1984.
90.501 - Decreto de 13 de novembro
de 1984 - Concede à Aço Minas
Gerais S.A. - AÇOMINAS (Grupo Siderbr ás}, autorização para
proceder a aumento do seu capital
social. Publicado no D.a. de 14 de
novembro de 1984 e retificado no
D.a. de 16 de novembro de 1984.. '
90.502 - Decreto de 13 de novembro
de 1984 - Renova prazo de concessão outorgada à Companhia Têxtil
Ferreira Guimarães, para o aproveitamento da energia hidráulica
da Cachoeira do Pagundes, no rio
Fundo, para uso exclusivo, no Município de Antônio Carlos, Estado
de Minas Gerais. Publicado no
D.a. de 14 de novembro de 1984.
90.503 - Decreto de 13 de novembro
de 1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
área de terreno situada no Município e Comarca de Itanhaém,
Estado de São Paulo, destinada à
instalação de Estação Telefônica
da Telecomunicações de São Paulo
S.A. - TELESP. Publicado no
D.a. de 14 de novembro de 1984.. '
90.504 - Decreto de 13 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no
Ir.O, de 14 de novembro de 1984.
90.505 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Decreta a intervenção
federal nos bens e instalações de
serviços de energia elétrica, situados nos Municípios de Itabaiana,
Mogeiro e Salgado de São Félix,
Estado da Paraíba, implantados e
explorados pela Prefeitura Municipal de Itabaiana, e dá outras providências . -Publicado no D.a. de 16
de novembro de 1984.
90.506 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Encampa bens e instalações vinculados aos serviços públ icos de energia elétrica no Mu-

293

293

294

nícfpio de Mamanguape, Estado da
Paraíba, determina intervenção
administrativa, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 16
de novembro de 1984.
90.507 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRüNORTE. Publicado no
D.a. de 16 de novembro de 1984.
90.508 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
CHESF. Publicado no D.a. de 16
de novembro de 1984.
90.509 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social de FURN AS Centrais Elétricas S.A. Publicado
no Ir.O, de 16 de novembro de
1984.

.... . .... ..

297

90.510 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que 'menciona para explorarem serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no
D.a. de 16 de novembro de 1984. ..
90.511 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Autoriza a Companhia
Prada Indústria e Comércio, com
sede no Município de Limeira, Estado de São Paulo, a utilizar o trabalho noturno da mulher maior de
dezoito anos, e dá outras providências. Publicado no Ir.O, de 16 de
novembro de 1984.
. ... . ..... .

299

90.512 - Decreto de 14 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Emissora Sant'A·
na Ltda. e autoriza a transferência
direta para a Fundação Sant' Ana
- Rádio Sant' Ana, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 16 de novembro de
1984. ..
..
.
. ..
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90.513 - Decreto dE: 14 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social da LIG HT - 'Serviços de Eletricidade S.A. Publica-
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301
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304

xx

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PAC.

PAG.

do no D.O. de 16 de novembro de
1%4...
90.514 - Decreto de 16 de novembro
de 1984 _. Outorga concessão à TV
Studios de Limeira S.C. Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na
cidade de Limeira, Estado de São
Paulo. Publicado no D.O. de 19 de
novembro de 1984.
90.515 - Decreto de 16 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Globo S.A., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no D.a. de
19 de novembro de 1984.
90.516 - Decreto de 16 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade da Bahia S.A., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Salvador, Estado
da Bahia. Publicado no D.O. de 19
de novembro de 1984. ....
90.517 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Cr$ 730.000.000, par a
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 21 de novembro de 1984. ..
90.518 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar,
no valor de Crs 1.293.340.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 21 de novembro de 1984. ..
90.519 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
5.782.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. publicado no D.O. de 21 de
novembro de 1984.
90.520 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre à Justiça Eleitoral,
em favor do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina, o crédito especial no valor de Cr$
161.490.000, para reforço de dota-
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306

307

307

308

309

310

cão consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 21 de
novembro de 1984.
90.521 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Crê
22.450.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 21
de novembro de 1984. ...
90.522 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura, o crédito suplementar, no
valor de
Cr$
9.143.500.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 21 de
novembro de 1984.
90.523 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar, no valor de Cr$ 24.510.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 21 de novembro de
1984.
. . . . . . . ..
90.524 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar, no valor de Crs 3.064.984.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 21 de novembro de
1984.
90.525 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor
de Crs 60.139.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 21
de novembro de 1984.
90.526 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor
de
Crê
16.980.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 21 de
novembro de 1984.
90.527 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 Abre ao Subanexo
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Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, O crédito suplementar no
valor de
Cr$
19.803.000.000, para reforço de do·
tacões consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 21
de novembro de 1984.
90.528 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda, em favor da Escola de
Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1984.
90.529 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre a Encargos Gerais
da União, em favor de Programas
Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planeiamento/PR, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 5.100.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 21 de novembro de 1984. ..
90.530 '- Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e
Secretaria Nacional de Programas
Especiais de Saúde, o crédito suplementar no
valor de Cr$
486.000.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1984.
90.531 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de
c-s
6.722.398.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. a. de 21 de
novembro de 1984.
90.532 - Decreto de 20 de novembro
de 1984
Abre ao Subanexo
Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios o crédito suplementar no
valor de
Cr$
29.371.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 21
de novembro de 1984.
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90.533 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
2.561.100.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 21 de novembro de 1984.
90.534 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de Crê
3.552.253.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1984.
90.535 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 9.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 21 de novembro de 1984.
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90.536 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Interior, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Crê
545.685.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçalento. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1984. .....

322

90.537 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Educação Artística do Conservatório
Musical de Santos. Publicado no
D.a. de 21 de novembro de 1984.

323

90.538 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 -cAutoríaa o funcionamento do curso de Ciências Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Santa Cruz do Sul.
Publicado no D.a. de 21 de novembro de 1984.
.. ..... ...

324

90.539 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências Contábeis,
em São José do Rio Preto, São
Paulo. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1984.
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90.540 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcíonamento de habilitação do curso de Administração da Faculdade de Administração de Empresas Ríopretense. Publicado no D.O. de 21 de
novembro de 1984.

325

90.541 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Pedagogia da Associação Pró-Ensino Superior dos
Campos de Cima da Serra. Publicado no D.O. de 21 de novembro de
1984.

326

90.542 - Decreto de 20 de novembro
de 1984 - Institui "O Ano Nacional da Cultura». Publicado no
D.O. de 21 de novembro de 1984.

326

90.543 - Decreto de 23 de novembro
de 1984 - Aprova o Plano Geral de
Convocação para o Serviço Militar
Inicial nas Forças Armadas em
1986. Publicado no D.O, de 27 de
novembro de 1984.

90.544 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração
dos policiais-militares das Polícias
Militares dos Territórios Federais
do Amapá e de Roraima. Publicado no Ir.O, de 27 de novembro de
1984.
. . .... . .... ... . .... .
90.545 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Altera o Regulamento de
Promoções de Graduados do Exército (R-196), aprovado pelo Decreto
n'' 77.920, de 28 de junho de 1976.
Publicado no D.a. de 27 de novembro de 1984.
. . ... .... . ....
90.546 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
6.004.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O, de 27 de
novembro de 1984 e retificado no
Ir.O, de 29 de novembro de 1984.
90.547 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crs 796.600.000. para
reforço de dotações consignadas no
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vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 27 de novembro de 1984. ..

330

90.548 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Tribunal de
Contas da União, Justiça Militar,
Justiça do Trabalho e Justiça Federal de 1~ Instância o crédito suplementar no
valor de
Crê
667.811.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O, de 27 de
novembro de 1984.
. . . .. . .....
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90.549 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre à Justiça Eleitoral.
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 519.700.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O, de 27
de novembro de 1984. ..

332

90.550 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar no valor de Crê
2.500.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. a. de 27 de
novembro de 1984.

333

90.551 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar, no valor de Crê 110.300.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27 de novembro de
1984.

333

90.552 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Interior e a Encargos Gerais da
União, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
4.195.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27 de
novembro de 1984.

334

90.553 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas.
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.000.000.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27
de novembro de 1984.
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90.554 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre a Encargos Gerais
da União. o crédito suplementar no
valor de Cr$ 22.786.000.000, para
reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 27 de novembro de 1984 . . ~
90.555- Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Crê
1.281.800.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 27 de novembro de 1984 ...
90.556 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Cr$
386.992.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 27 de novembro de 1984.
90.557 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Crê
82.860.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 27 de novembro de 1984 ...
90.558 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Trabalho, em favor do Serviço Nacional de Formação Profissional
Rural - SENAR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 150.000.000
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27 de novembro de
1984.
.
.
90.559 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Comunicações o crédito suplementar no valor de Crâ 96.704.000, para
reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir.O, de 27 de novembro de 1984. .
.
90.560 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar no valor de c-s 100.000.000.
para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orça-
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mente. Publicado no D.O. de 27 de
novembro de 1984.
90.561 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores o crédito suplementar no
valor de
Crê
1.105.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 27 de
novembro de 1984 ...
90.562 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Previdência e Assistência Social,
em favor da Central de Medicamentos - CEME, o crédito suplementar no valor de Crê 31.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 27 de novembro de
1984.
.
.
90.563 - Decreto de 26 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
suplementar no valor de Cr$
11.091.000, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no Ir.O, de 27 de novembro de 1984.
.
.
90.564 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Declara de utilidade pública as instituições que menciona.
Publicado no D.a. de 28 de novembro de 1984.
.
.
90.565 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS
- área de terra abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público "Serrinha», nos Municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Mirandíba, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 28 de novembro de 1984.
90.566 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Outorga à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP, concessão
para captação de água do rio Paranapanema, para abastecimento público, no Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 28 de novembro
de 1984.
. ....
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90.657 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Outorga à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP, concessão
para captação de água do rio Paraíba do Sul, para abastecimento
público, no Estado de São Paulo.
Publicado no D.O. de 28 de novembro de 1984.

359

90.568 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Revoga o Decreto n?
22.744, de 10 de março de 1947. Publicado no D.a. de 28 de novembro
de 1984.

359

90.569 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Aplicadas "Sagrado Coração», em Linhares,
Espírito Santo. Publicado no D.O.
de 28 de novembro de 1984.

360

90.570 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Concede indulto, reduz
penas, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 28 de novembro de 1984.
. ... . ... .
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90.571 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor do Departamento de Imprensa N acional, o crédito
suplementar no valor de Crê
395.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 28 de
novembro de 1984.
90.572 - Decreto de 27 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de
Crê
1.280.110.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 28 de
novembro de 1984.
90.573 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados dos produtos que indica, fabricados predominantemente por
empresas de pequeno porte. Publicado no D.a. de 29 de novembro de
1984.
90.574 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Altera o Decreto n?
90.079, de 16 de agosto de 1984, que
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«dispõe sobre o Regulamento da
Escola Superjor de Guerra e dá outras providências». Publicado no
D.O. de 29 de novembro de 1984.
90.575 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Outorga concessão ao
Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Cotía, Estado de São Paulo'. Publicado no D.a. de 29 de novembro
de 1984.
..
90.576 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviços de
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no
D.a. de 29 de novembro de 1984. ..
90.577 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Rio Mar Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas. Publicado no D.a. de 29 de novembro
de 1984.
.
90.578 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Renova as concessões
outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação indicadas. Publicado no
D.a. de 29 de novembro de 1984.
90.579 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria
de Economia e Finanças, o crédito
especial
no
valor
de
Crs
245.395.992.000, para o fim que especifica. Publicado no D.a. de 29
de novembro de 1984.
90.580 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar no valor de Cr$
2.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Pu blicado no D. a. de 29 de
novembro de 1984.
90.581 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Altera dispositivo do
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Decreto n? 60.521, de 31 de março
de 1967, que estabelece a Estrutura
Básica da Organização do Ministério da Aeronáutica e dá outras providências. Publicado no D.a. de 29
de novembro de 1984.
90.582 - Decreto de 28 de novembro
de 1984 - Altera dispositivo do
Decreto n? 89.554, de 17 de abril de
1984, que dispõe sobre o Departa·
mento de Ensino da Aeronáutica.
Publicado no Ir.O, de 29 de novembro de 1984.
90.583 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Transfere da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. - CELG,
para Furnas - Centrais Elétricas
S.A. a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica, de um
trecho do rio Corumbá, no Estado
de Goiás. Publicado no D.a. de 30
de novembro de 1984.
90.584 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Outorga à Casa Comercial Justus S.A., concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio da Divisa.
no Município de Inácio Martins,
Estado do Paraná, para uso exclusivo. Publicado no D.a. de 30 de
novembro de 1984.
90.585 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Letras e Estudos
Sociais da Universidade do Estado
da Bahia. Publicado no D.a. de 30
de novembro de 1984.
90.586 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento de habilitações do curso de
Ciências da União das Faculdades
Francanas, São Paulo. Publicado
no D.a. de 30 de novembro de
1984.
.
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90.589 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Geografia da Autarquia Uuniversidade do Sudoeste BA. Publicado no D.a. de 30 de
novembro de 1984.
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374

90.590 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Autoriza empresas de telecomunicações controladas pela
Telecomunicações Brasileiras S.A.
- TELEBRÃS, a promoverem aumento de capital social. Publicado
no Ir.O, de 30 de novembro de
1984.
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376

377

378

90.587 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Enfermagem de
Jequié, da Autarquia Universidade do Sudoeste - BA. Publicado
no D.a. de 30 de novembro de
1984.

90.588 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de História, da Autarquia Universidade do Sudoeste -
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BA. Publicado no D.a. de 30 de
novembro de 1984.

378

.. .

. ..

380

90.591 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do Capital Social da Valenorte
Alumínio Ltda. Publicado no D.O.
de 30 de novembro de 1984.

381

90.592 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o limite
do capital autorizado da Álcalis
do Rio Grande do Norte S.A.
ALCANORTE. Publicado no D.a.
de 30 de novembro de 1984.

381

90.593 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre o limite do
capital autorizado da Companhia
Nacional de Alcalis - CNA. Publicado no D.a. de 30 de novembro
de 1984.

382

90.594 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar,
no valor de Crê 315.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 30 de novembro de 1984. "

382

90.595 - Decreto de 29 de novembro
de 1984 - Cria e define o Sistema
de Codificação Nacional de Produtos para todo o Território Nacional. Publicado no D.O. de 30 de novembro de 1984.

383

90.596 - Decreto de 30 de novembro
de 1984 - Dispõe sobre a execução
do Protocolo Modificativo do
Acordo de Alcance Parcial n? 12,
subscrito por Brasil e Peru. Publicado no Ir.O, de 3 de dezembro de
1984.
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90.597 - Decreto de 30 de novembro
de 1984 - Autoriza o Governo do
Estado de Goiás a explorar, através do Consórcio de Empresas de
Radiodifusão e Notícias do Estado
- CERNE, na cidade de Goiânia.
Estado de Goiás, serviço de radiodifusão sonora em onda média. mediante convênio a ser celebrado
com o Ministério das Comunicações. Publicado no D.O. de 3 de dezembro de 1984. . ..... ....
90.598 - Decreto de 30 de novembro
de 1984 - Revoga o Decreto que
outorgou concessão à Rádio Jornal
do Brasil Central S.A., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Goiânia, e o Decreto que renovou e
transferiu ao Governo do Estado
de Goiás, para ser executado pelo
Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado CERNE. Publicado no D.a. de 3
de dezembro de 1984 e retificado no
D.a. de 4 de dezembro de 1984.
90.599 - Decreto de 30 de novembro
de 1984 - Outorga concessão à Rádio Assunção Cearense Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
Sobral, Estado do Ceará. Publicado no D.a. de 3 de dezembro de
1984.
..... .... ...
90.600 - Decreto de 30 de novembro
de 1984 - Aprova o Regulamento
para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (R-68-RCORE). Publicado no D.a. de 3 de dezembro
de 1984.
.. . .... .... . ....
90.601 - Decreto de 30 de novembro
de 1984 - Altera a redação dos artigos 9? e 17 do Estatuto da Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ.
Publicado no D.a. de 3 de dezembro de 1984.
90.602 - Decreto de 3 de dezembro
de 1984 - Suprime representações
do Estado-Maior das Forças Armadas em entidades da Administração Federal. Publicado no n.o.
de 4 de dezembro de 1984.
90.603 - Decreto de 3 de dezembro
de 1984 - Autoriza, até 31 de. dezembro de 1985, O aproveitamento
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dos navios estrangeiros na cabotagem nacional, em regime de afretamenta. Publicado no Ir.O. de 4 de
dezembro de 1984.
90.604 - Decreto de 3 de dezembro
de 1984 - Abre ao suba nexo Encargos Gerais da- União o crédite- especial no valor de Crê
10.000.000.000. Publicado no D.O,
de 4 de dezembro de 1984.

408

90.605 - Decreto de 4 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Educação Física da
Faculdade de Educação Física de
São Gonçalo, Rio de Janeiro. Publicado no D.a. de 5 de dezembro
de 1984.

409

90.606 - Decreto de 4 de dezembro
de 1984 - Concede à Siderurgia
Brasileira S.A. - SIDERBRÁS
(Grupo Siderbrásl, autorização para proceder a aumento do seu capital autorizado, bem como do capital social. Publicado no D.a. de 5
de dezembro de 1984.

409

90.607 - Decreto de4 de dezembro
de 1984 - Renova prazo de concessão outorgada à Agro Industrial
Bruno Heídrich S.A., para o aproveitamento da energia hidráulica
do Salto do 'I'aió, existente no rio
Taió, -Munícípio de Taió, Estado
de Santa Catarina. Publicado no
D.a. de 5 de dezembro de 1984.

410

90.608 - Decreto de 4 de dezembro
de 1984 - Aprova o Regulamento
Disciplinar do Exército (R-4) e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 5 de dezembro de 1984.

410

90.609 - Decreto de 4 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Televisão Carímã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no D.a. de 5 de dezembro
de 1984.
...
..

444

90.610 - Decreto de 4 de dezembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União, em favor de diversos Õrgãos, créditos suplementares no
valor de Cr$ 1.855.900.000.000, e dá
outras providências. Publicado no
Ir.O, de 5 de dezembro de 1984. ...
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90.611 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Crê
900.000.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
Ir.O, de 6 de dezembro de 1984.
90.612 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura O crédito
suplementar no valor de Cr$
4.954.720.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 6 de
dezembro de 1984.
90.613 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República e ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar no valor de Cr$
3.063.858.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6 de
dezembro de 1984.
90.614 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores e ao Subanexo
Encargos Financeiros da União o
crédito suplementar no valor de
Crê 8.865.200.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de 6
. .... ....
de dezembro de 1984.
90.615 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito especial no valor de
Crs 1.700.000.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6
de dezembro de 1984. .. .
90.616 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Marinha, em favor da Secretaria
Geral da Marinha, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
18.110.242.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6 de
dezembro de 1984.
90.617 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e cultura o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,
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446

447

447

448

para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6 de dezembro de
.. ... . .... .....
1984.
90.618 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crê 489.834.000 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 6 de dezembro de 1984.
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450

90.619 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre aos Ministérios da
Previdência e Assistência Social e
da Saúde, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Crê
69.700.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6 de
dezembro de 1984.
..... . . ..

451

90.620 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Previdência e Assistência Social,
em favor da Central de Medicamentos - CEME, o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
25.091.063.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6
de dezembro de 1984. ... . .... .

452

90.621 - -Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda, em favor da Secretaria
da Receita Federal, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
7.800.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 6 de
dezembro de 1984.

453

90.622 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de
500.000.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 6 de dezembro de 1984. ...

453

90.623 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.662.100.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 6 de dezembro de 1984. ...
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90.624 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar
no valor de Crs 62.500.000.000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.a. de 6 de dezembro de 1984.
455
90.625 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre à Justiça do Trabalho e à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 298.400.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publi·
cada no D.a. de 6 de dezembro de
1984 ..... :.............
456
90.626 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
1.491.930.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 6 de
dezembro de 1984.
456
90.627 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre exclusão
de emprego da Categoria Funcional de Agente Administrativo da
Tabela Permanente do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica e dá outras providências. Publicado no D.a. de 6 de dezembro
de 1984.
. . .... ... . .... .... 457
90.628 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de biblioteconomia das
Faculdades Integradas Tiradentes.
Publicado no D.a. de 6 de dezembro de 1984.
...............
90.629 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Administração do
Instituto Mineiro de Ciências Administrativas e Tecnológicas, em
Belo Horizonte, Minas Gerais. Publicado no D.a. de 6 de dezembro
de 1984.
90.630 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Retifica a autorização
para o funcionamento do curso de
Serviço Social de que trata o Decreto n:' 90.405, de 7 de novembro
de 1984. Publicado no D.a. de 6 de
dezembro de 1984.

458

458

459

PAG.

90.631 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento de habilitações do curso de Engenharia do Instituto Politécnico
de Ribeirão Preto, São Paulo. Publicado no D.a. de 6 de dezembro
de 1984.

460

90.632 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Rádio Sinal de Aracati Ltda.. para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Aracati, Estado do Ceará. Publicado no D.a. de 6 de dezembro
de 1984.

460

90.633 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Petrobrás Fertilizantes S.A.
PETROFERTIL. Publicado no
D.a. de 6 de dezembro de 1984.

461

90.634 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante do capital social da Vale do
Rio Doce Navegação S .A.
DOCENAVE. Publicado no D.a.
de 6 de dezembro de 1984.

462

90.635 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Rádio Difusora de Salinas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Salinas, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a.de E:: de dezembro de 1984.

462

90.636 - Decreto de 6 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crs 779.991.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 7 de dezembro de 1984. ..

463

90.637 - Decreto de 5 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor do Gabinete
do Ministro e da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de
Cr$ 377.545.276.000, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O, de 7
de dezembro de 1984. . ..... .. ...
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90.638 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Altera a composição do
Conselho Deliberativo da Comia-
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são Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC e dá outras providências. Publicado no
Ir.O, de 11 de dezembro de 1984.
90.639 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Mantém, sob nova denominação, o Conselho Consultivo
dos Produtores de Cacau e dá outras providências. Publicado no
D.a. de 11 de dezembro de 1984. ..
90.640 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Inclui categoria funcíonal no Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior a que se refere a
Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 11 de dezembro
de 1984.
90.641 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Altera o Decreto n?
86.600, de 17 de novembro de 1981,
regulamentador da Lei n:' 6.445, de
4 de outubro de 1977, que dispõe
sobre consignações em folha de pagamento de servidores civis. Publi·
cada no D.a. de 11 de dezembro de
1984

,.
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90.642 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Te-

levisão Atalaia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Propria, Estado de Sergipe. Publicado
no D.a. de 11 de dezembro de
1984.

470

90.643 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Autoriza o aumento do

capital social da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.
CEASA/Campinas. Publicado no
D.a. de 11 de dezembro de 1984. ..

471

90.644 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Declara de ocupação dos

silvícolas, área de terras no Município de Eeijó, no Estado do
Acre, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 11 de dezembro de 1984.

Municipal de Alto Araguaia para a
Centrais Elétricas Matogrossensee
S.A. - CEMAT a concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica no rio Araguaia, no Município de Alto Araguaia, 'Estado
de Mato Grosso. Publicado no
D.a. de 11 de dezembro de 1984.
90.647 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Rádio Atalaia de Sergipe Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito
regional, na cidade de Simão Dias,
Estado de Sergipe. Publicado no
o.o. de 11 de dezembro de 1984.
90.648 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo. Publicado no
Ir.O, de 11 de dezembro de 1984.
90.649 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Cria a Secretaria de
Ciência e Tecnologia, o Centro de
Avaliações do Exército, altera o
Decreto de Organização Básica do
Exército e dá outras providências.
Publicado no Ir.O, de 11 de dezembro de 1984 e retificado no D.a. de
19 de dezembro de 1984.
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476

476

90.650 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre a Encargos Gerais

da União, em favor de Recursos
sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR, o crédito suo
plementar no
valor de Cr$
30.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de
dezembro de 1984.
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90.651 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
472

90.645 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Declara de ocupação dos

silvícolas, área de terras no Município de Tarauacá, no Estado do
Acre, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 11 de dezembro de 1984.
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90.646 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Transfere da Prefeitura

473

Interior, em favor da Secretaria
Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de
Cr$
48.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O, de 11
de dezembro de 1984. . ....
90.652 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre aos Ministérios do
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Interior e da Agricultura e a Encargos Gerais da União, em favor
de diversas Unidades Orcamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 3.812.417.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.Q. de 11 de dezembro de 1984. ..
90.653 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre à Justiça Militar e
à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Crê
26.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de
dezembro de 1984.

90.654 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre aos Ministérios da
Saúde e da Previdência e Assistência Social, em favor das Secretarias
Gerais, o crédito suplementar no
valor de Crê 1.757.000.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 11 de dezembro de 1984.
90.655 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o· crédito
suplementar no valor' de .Crê
2.355.700.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 11 de dezembro de 1984. ..
90.656 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Comunicações o crédito suplementar no valor de Crê 417.682.000, para reforço de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de 11 de dezembro de 1984.
90.657 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Fazenda e ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal
eM unicípios; o crédito suplementar no valor de Crê 197.600.000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.a. de 11 de dezembro de
lM4.
90.658 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito sup le-
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mentar
no
valor
de
Crs
34.602.829.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11
de dezembro de 1984. ... . ... . .... .
90.659 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura. o crédito suplementar, no valor de Crs 1.100.000.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publ icadono D.a. de 11 de dezembro de
1984.
..
90.660 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Subanexo Encargos Financeiros da União o
crédito suplementar no valor de
Crê 23.100.000.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11
de dezembro de 1984. .. . . .. .
90.661 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 344.769.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 11 de
dezembro de 1984.
90.662 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Comunicações o crédito suplementar no valor de Crê 5.000.000.000,
para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 11 de
dezembro de 1984.
90.663 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre a diversos Órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, em favor de diversas unidades,
orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 10.691.240.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 11 de dezembro de
1984.
.. .... . .... ...
90.664 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Trabalho, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Crê
3.600.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orça-
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mente. Publicado no D.O. de 11 de
dezembro de 1984.
488
90.665 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Trabalho, em favor da Secretaria
de Promoção Social, o crédito suplementar no
valor de Cr$
65.000.000, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 11 de dezembro de 1984. ..... . . . . . . . . . . . . . . 489
90.666 - Decreto de 10 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar no
valor de
Crê
33.800.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 11 de
dezembro de 1984.
490
90.667 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Radiodifusão Aguas Claras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade
de Catuipe, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no D.O. de 12 de
dezembro de 1984.
490
90.668 r - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Rádio Ingazeira de Paulistana Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Paulistana, Estado do
Piauí. Publicado no D.O. de 12 de
dezembro de 1984.
491
90.669 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a inclusão
de empregos na Tabela Permanente do Território Federal do Amapá,
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 12 de dezembro de
1984 e republicado no D.a. de 13 de
dezembro de 1984.
492
90.670 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre aos Ministérios da
Saúde, do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, em favor
de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.543.415.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12 de dezembro de 1984.
507
90.671 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre aos Ministérios do

PAG.

Interior e da Agricultura, em favor
de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.735.610.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de 1984.
508
90.672 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no valor de Cr$ 36.296.138.000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de 1984. .. 508
90.673 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crê 635.520.000,
para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 12 de
dezembro de 1984.
509
90.674 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério dos
Transportes, em favor de diversas
unidades da Administração Direta
e Indireta, o crédito suplementar
no valor de c-s 49.980.170.000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. Publicado
no D.a. de 12 de dezembro de
1984.
510
90.675 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no
valor de Cr$ 126.412.100.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 12 de dezembro de 1984.

511

90.676 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Àbre à Presidência da
República e ao subanexo Encargos
Gerais da União o crédito suplementar
no
valor
de
Crê
16.999.727.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 12
de dezembro de 1984. .... .
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90.677 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Orçamento da
União o crédito suplementar no
valor de Crê 108.226.062.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de 1984. ..
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90.678 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre à Justiça Eleitoral,
em favor de diversas unidades, o
credito suplementar no valor de
29.500.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Oro
çamento. Publicado no Ir.O: de 12
de dezembro de 1984.
90.679 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crê 824.000.000,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 12
de dezembro de 1984. ..

c-s

90.680 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$ 226.323.000,
para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente. Publicado no D.O. de 12 de
dezembro de 1984.
90.681 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Minas e Energia o crédito suplementar
no
valor
de
c-s
2.180.000.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadasno
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de 1984. ..
90.682 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crs 2.729.208.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de 1984. ..
90.683 - Decreto de 11 de. dezembro
de 1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar no valor de Cr$
600.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 12 de
dezembro de 1984.
90.684 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar
no
valor
de
Crs
5.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 12 de
dezembro de 1984.
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90.685 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Altera a razão social da
Centrais Elétricas do Amazonas
S.A. - CELETRAMAZON - de
que trata o Decreto n? 54.363, de l?
de outubro de 1964. Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de 1984.
90.686 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social da Empresa Brasileira de Notícias - EBN. Publicado no D.O. de 12 de dezembro de
..... . . ....
1984.
90.687 - Decreto de 11 de dezembro
de 1984 - Aprova o Regulamento
de Administração da Aeronáutica
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 12 de dezembro de
1984.
90.688 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências Contábeis,
da Faculdade de Administração.
Ciências Econômicas e Contábeis
de Guaratinguetá. Publicado no
D.O. de 13 de dezembro de 1984.
90.689 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências Contábeis
da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale do
Ribeira. Publicado no D.O. de 13
de dezembro de 1984. . ..... . . .....
90.690 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Farmácia do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Publicado no D.O. de
13 de dezembro de 1984.
90.691 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Dá nova redação ao artigo 9? do Decreto n? 87.062, de
29.3.1982. Publicado no D.O. de 13
de dezembro de 1984.
90.692 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autorizá o funcionamento do curso de Ciências Contábeis
da Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. Publicado noD.O. de 13 de dezembro de
1984.
90.693 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Ciências da Fundação Educacional da
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Região dos Vinhedos. Publicado
no D.Q. de 13 de dezembro de
1984.
90.694 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Serviço Social da
Associação de Ensino de Botucatu.
Publicado no D.O. de 13 de dezembro de 1984. .... . ... . ...
90.695 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências do Centro
de Ensino Superior de Erexim. Publicado no D.Q. de 13 de dezembro
de 1984.
90.696 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Altera a redação do artigo 1? do Decreto n? 76.685, de 27 de
novembro de 1975, que criou a Comissão de Desportos da Marinha.
Publicado no D.O. de 13 de dezembro de 1984.
90.697 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a estrutura
básica do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 13 de dezembro de 1984.
. . ... .... . ... .
90.698 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Regulamenta aLei n?
7.231, de 23 de outubro de 1984,
quanto ao regime jurídico do pessoal do INCRA. Publicado no D.a.
de 13 de dezembro de 1984.
90.699 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a vinculação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, ao Ministro de Estado
Extraordinário
para
Assuntos
Fundiários e dá outras providências. Publicado no D.a. de 13 de
dezembro de 1984.
90.700 - Decreto de 12 de dezembro
de 1984 - Fixa os Efetivos de Oficiais da Força Aérea Brasileira para 1985. Publicado no D.O. de 13 de
dezembro de 1984:
90.701 - Decreto de 13 de dezembro
de 1984 - Aprova as Tabelas de
Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das
Rações Operacionais das Forças
Armadas para o Primeiro Semestre
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de 1985. Publicado no D.a. de 14
de dezembro de 1984. .. . ... . . ... .
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90.702 - Decreto de 17 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a Comissão Geral de Avaliação e dá outras
providências. Publicado no D.a.
de 19 de dezembro de 1984.
582
90.703 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a nomeação e designação de Militares da
Marinha. Publicado no D.-Q. de 19
584
de dezembro de 1984.
90.704 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - A bre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no
valor de Crs 320.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 19 de dezembro de 1984.
585
90.705 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o crédito suplementar no valor de c-s
833.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.Q. de 19 de
dezembro de 1984.
586
90.706 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito especial
no
valor
de
c-s
1.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 19 de
dezembro de 1984.
586
90.707 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Crê
3.000.000.000, para reforço de dotação orçamentária consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.Q. de 19 de dezembro de 1984.
587
90.708 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre à Justiça Eleitoral
e ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor
de Crê 104.334.000, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. Publ icada no D.O. de 19 de dezembro de
1984.
588
90.709 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre a Encargos Gerais
da União, em favor de Recursos
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sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
20.000.000.000, .para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1984. ..

589

90.710 ----.: Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar no valor de Cr$
27.930.000.000 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 19 de
dezembro de 1984.

589

90.711 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Cr$ 905.800.000, para
reforço de .dotação consignada no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a.de 19 de dezembro de 1984. ..

590

90.712 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre à Presldêncra da
República, ao
Ministério dos
Transportes e ao Subanexo Encargos Gerais da União O crédito suplementar no
valor de
Cr$
193.235.577.000, para reforço dedotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19
de dezembro de 1984. .. .
.

591

90.713 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre o montante
do capital social da Petrobrás
Comércio Internacional S.A.
INTERBRÃS. Publicado no D.a.
de 19 de dezembro de 1984.

592

90.714 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre o limite do
capital autorizado da Nuclebrás
Enriquecimento Isotópico S.A. NUCLEL Publicado no D.a. de 19
de dezembro de 1984. . . ... . .... ...
90.715 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Autoriza a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA a
proceder o aumento do seu capital
social. Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1984.
90.716 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Autoriza aumento de capital da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos. Publicado no D.a.
de 19 de dezembro de 1984.

592

593

593

90.717 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito
suplementar, no valor de Cr$
3.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1984 e republicado no
Ir.O, de 21 de dezembro de 1984. .. 594
90.718 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Saúde, em favor da Secretaria NacionaI de Programas Especiais de
Saúde, o crédito especial no valor
de Cr$ 3.404.505.000. Publicado rio
D.a. de 19 de dezembro de 1984. .. 595
90.719 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério do
Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar no valor de
Crs 400.000.000, para reforço de dotaçâo consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1984.
596
90.720 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Indústria e do Comércio o crédito
suplementar no valor de Cr$
1.500.000.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.a. de 19 de dezembro de 1984.
90.721 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Agricultura o crédito suplementar, no valor de Crê 870.500.000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19 de dezembro de
1984.
90.722 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito especial,
no
valor
de
Cr$
3.312.030.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1984.
90.723 - Decreto de 18 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério
da Educação e Cultura o crédito especial, no valor de Crê
2.520.700.000, para reforço de dotações consign-adas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1984.
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90.724 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Declara de interesse so-

90.730 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da

cial, para fins de desapropriação
os Lotes números 6, 7 e 8 do Loteamento «Fazenda Extrema», situados no Município de Naaaré, Estado de Goiás, compreendido na 20'
na Prioritária de reforma agrária
de que trata o Decreto 67.557, de 12
de novembro de 1970, alterado pelos Decretos n f s 75.295, de 27 de
agosto de 1980 e Decreto 87.095, de
16 de abril de 1982. Publicado no
D.O. de 20 de dezembro de 1984.

Marinha, em favor da Secretaria
Geral da Marinha, o crédito suplementar
no
valor
de
Cr$
60.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 20 de
dezembro de 1984.
90.731 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores o crédito suplementar no
valor de
c-s
14.000.000.000, para reforço de dotação consignada no vigente Orcamento. Publicado no D.O. de 20 de
dezembro de 1984.
90.732 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a execução
do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo Regional de Abertura de
Mercados em favor da Bolívia (Acordo Regional n:' 1), subscrito em
14 de setembro de 1984. Publicado
no D.O. de 20 de dezembro de

599

90.725 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Institui a Comissão As-

sessora de Assuntos Científicos e
Tecnológicos das Forças Armadas.
Publicado no D.O. de 20 de dezembro de 1984.

602

90.726 - Decreto de 19 de dezem bro
de 1984 - Abre ao Ministério

da Educação e Cultura o crédito especial no valor de Crê
4.431.400.000, para o fim que especifica. Publicado no D.O. de 20 de
dezembro de 1984.

1984.
604

605

610

90.734 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a execução

do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo Regional de Abertura de.
Mercados em favor do Paraguai
(Acordo Regional n? 3), subscrito
em 14 de setembro de 1984. Publicado no D.O. de 20 de dezembro de
1984.

612

90.735 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à TV
606

90.729 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Abre ao Subanexo En-

cargos Gerais da União O crédito
suplementar no valor de Crê
6.000.000, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 20 de dezembro de 1984.

609

90.733 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a execução

1984. ..

90.728 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Abre aos Ministérios do

Trabalho e da Previdência e Assistência Social, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Cr$
353.200.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 20 de
dezembro de 1984.
. ... ..... .... .

608

do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo Regional de Abertura de
Mercados em favor do Equador (Acordo Regional n:' 2), subscrito em
14 de setembro de 1984. Publicado
no D.O. de 20 de dezembro de

90.727 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da

Fazenda e ao Subanexo Encargos Gerais da União O crédito
suplementar no valor de Crê
1.879.614.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 20 de
dezembro de 1984.
.... .... . ..

607

607

Tropical da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Feira de Santana, Estad.o da
Bahia. Publicado no D.O. de 20 de
dezembro de 1984.
90.736 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à TV
Cabrália Ltda., para explorar ser-

613
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viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Itabuna, Estado da Bahia. Publicado
no D.Q. de 20 de dezembro de
1984. ..
90.737 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Abre à Presidência da
República o crédito suplementar
no valor de Crê 602.000.000, para
reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 20 de dezembro de 1984. "
90.738 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Altera dispositivos do
Regulamento Interno dos Serviços
da Aeronáutica. Publicado no D.a.
de 20 de dezembro de 1984.
90.739 - Decreto de 19 de dezembro
de 1984 - Fixa o valor tributável
dos produtos do item 24.02.02.02
(cigarros) da Tabela de incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados e as margens brutas do
fabricante e do varejista. Publicado no D.a. de 20 de dezembro de
1984.
90.740 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre o GrupoArquivo do Serviço Civil da União
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 21 de dezembro de
1984.
....
90.741 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Delega competência ao
Ministro da Aeronáutica para
aprovar o Regulamento Interno
dos
Serviços da
Aeronáutica
IRISAER). Publicado no D.a. de
21 de dezembro de 1984.

614

615

616

617

618·

620

90.742 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Fixa os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1985. Publicado no D.a. de 21 de dezembro de
1984.

621

90.743 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Inclui emprego na Tabela Permanente da Escola Superior
de Agricultura de Lavras e dá outras providências. Publicado no
D.a. de 21 de dezembro de 1984.

624

90.744 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Declara de ocupação dos
silvícolas, área de terras no Município de Laranjeiras do Sul, no
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Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 21
de dezembro de 1984.
90.745 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Outorga ao Serviço Autônomo de Ãgua e Esgoto de Sorocaba concessão para captação adio
cional de água do rio Sorocaba, para abastecimento público, no Estado de São Paulo. Publicado no
D.a. de 21 de dezembro de 1984.
90.746 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos
que indica. Publicado no D.a. de
21 de dezembro de 1984.
90.747 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Autoriza o aumento do
capital Social da Companhia de
Desenvolvimento do Amapá
CODEASA. Publicado no D.a. de
21 de dezembro de 1984.

626

627

628

629

90.748 - Decreto de 20 de dezembro
de 1984 - Outorga concessão à Televisão Cabo Branco Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na
cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba. Publicado no D.a. de 21
de dezembro de 1984. ..... ..... ...

630

90.749 - Decreto de 21 de dezembro
de 1984 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
áreas de terra necessárias à formação da I? etapa do reservatório da
usina hidrelétrica de Ilha Grande,
da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. - ELETROSUL, nos
Estados do Paraná e Mato Grosso
do Sul. Publicado no D.a. de 21 de
dezembro de 1984.

630

90.750 - Decreto de 24 de dezembro
de 1984 - Altera o Decreto nr
86.550, de 6 de novembro de 1981,
que inclui a Secretaria de Tecnologia Industrial e o Instituto N acionaI de Tecnologia no regime de que
trata o Decreto n:' 86.212, de 15 de
julho de 1981. Publicado no D.O,
de 26 de dezembro de 1984.
632
90.751 - Decreto de 26 de dezembro
de 1984 - Altera dispositivo do
Decreto n? 89.224, de 22 de dez em-
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bro de 1983. Publicado no D.Q. de
27 de dezembro de 1984.
90.752 - Decreto de 26 de dezembro
de 1984 - Estabelece normas de
execução orçamentária, define a
programação financeira para o
exercício financeiro de 1985 e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 27 de dezembro de 1984. ..
90.753 - Decreto de 26 de dezembro
de 1984 - Regulamenta a Concessão da Gratificação de Atividades
Específicas de Café, instituída pela Lei n? 7.146, de 23 de novembro
de 1983. Publicado no D.O. de 27
de dezembro de 1984 e republ icadc
no D.O. de 28 de dezembro de
1984.
. ... . ... . .... .
90.754 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho
Nacional de Informática e Automação e dá outras providências. Publicado no D.O. de 28 de dezembro
de 1984.
. ... . ... . ...
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633

637

638

90.755 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a Secretaria Especial de Informática - SEI
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 28 de dezembro de

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

644

90.756 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984. - Aprova o Estatuto da
Fundação Centro Tecnológico para
Informática - CTI e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 28 de dezembro de 1984.

1984.

650

90.757 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Reajusta os valores das
gratificações que menciona e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 28 de dezembro de 1984.
90.758 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Reajusta os valores da
Gratificação pela Representação
de Gabinete e os de Indenização de
Representação. Publicado no D.O.
de 28 de dezembro de 1984.
90.759 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Abre ao Ministério da
Previdência e Assistência Social,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Crê 29.752.000, para re-
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656
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forço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no
D.O. de 28 de dezembro de 1984.
90.760 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Revoga dispositivo do
Decreto n:' 84.128, de 29 de outubro
de 1979, que dispõe sobre o controle de recursos e dispêndios de empresas estatais. Publicado no D.Q.
de 28 de dezembro de 1984.
90.761 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Inclui categoria funcional no Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior, a que se refere a
Lei n:' 6.550, de 5 de julho de 1978,
e dá outras providências. Publicado no D.Q. de 28 de dezembro de

1984.

657

658

658

90.762 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Inclui categoria funcional 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 D.Q. de 28 de dezembro
de 1984
.
660
90.763 - Decreto de 27 de dezembro
de 1984 - Altera o Decreto n?
90.164, de 10 de setembro de 1984,
que dispõe sobre a composição das
Categorias Direção Intermediária e
Assistência
Intermediária
do
Grupo-DAI do Quadro Permanente
da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRI. Publicado no D.a. de 28 de dezembro
de 1984.
662
90.764 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a classificação de categorias de localidades
especiais a que se refere o Decreto
nr 54.466, de 14 de outubro de 1964.
Publicado no D.O. de 31 de dezembro de 1984.

664

90.765 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Prudentina Ltda. e autoriza a transferência direta para a Rádio Difusora do
Brasil Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 31 de dezembro
de 1984.
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90.766 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Capixaba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Publicado no Ir.O, de 31
de dezembro de 1984.
90.767 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Ponte
Nova Ltda.. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponte Nova,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 31 de dezembro de
1984.
90.768 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Rádio Princesa do Oeste
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina. Publicado no D.O.
de 31 de dezembro de 1984.
90.769 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à Televisão 'I'uiuti S.A.,
para explorar serviço de radíodifusão de sons e imagens ttelevisãot,
na cidade de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no
D.O. de 31 de dezembro de 1984. ..
90.770 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova à concessão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cio
dade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina. Publicado no D.O.
de 31 de dezembro de 1984.
90.771 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Renova a concessão outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará. Publicado no D.O. de 31 de
dezembro de 1984.
90.772 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Dispõe sobre a inclusão
de empregos na Tabela Permanen-
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te da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e dá outras providências. Publicado no D.O. de 31 de
dezembro de 1984.
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90.773 - Decreto de 28 de dezembro
de 1984 - Autoriza a permuta de
imóveis que menciona, situados no
Distrito Federal. Publicado no'
D.O. de 31 de dezembro de 1984. .. 679
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89.705 - Decreto de 24 de maio de
1984 - Abre aos Ministérios da
Saúde e do Trabalho, em favor de
diversas Unidades,
o crédito
suplementar no valor de Cr$
1.875.173.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no D.O. de
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e retificado no D.O. de I? de outubro de 1984. .
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DECRETOS

DECRETO N? 90.254, DE 1?DE OUTUBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n." 86.763,
de 22 de dezembro de 1981, que regula os
valores das indenizações devidas aos militares das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 8? do Decreto n'' 86.763, de 22 de dezembro de
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.. 8? O quantitativo a que se refere o artigo 5?, § 1 ~. do
Decreto-lei n? 1.901, de 22 de dezembro de 1981, terá a seguinte
destinação, em percentual a ser fixado anualmente pelos Ministros Militares, de conformidade com as necessidades específicas
de suas Forças:
I - para atender despesas com a conservação dos imóveis
e condomínio; e
II - para atender à construção de novas residências para o
pessoal militar do respectivo Ministério»,
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, I? de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
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DECRETO N? 90.255, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às entidades que menciona para explorarem serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nas cidades e imidades da Federeçeo indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH.. da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n ys 50.704/83, 172.175/83,
50.385/83, 130.570/83 e 141.388/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117,
de 27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 Idez) anos, a partir de I? de
novembro de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 3.137, de 8 de outubro de 1983
Entidade: Empresa Mineira de Radiodifusão Sociedade Ltda.
Cidade: Belo Horizonte
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Decreto n? 897, de 12 de junho de 1936
Entidade: Rádio Clube de Sorocaba Ltda.
Cidade: Sorocaba
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Decreto n? 52.009, de 16 de maio de 1963
Entidade: Rádio Tiradentes Ltda.
Cidade: Belo Horizonte
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Decreto n? 28.551, de 25 de agosto de 1950
Entidade: Rádio Olinda - Pernambuco Ltda.
Cidade: Olinda
Unidade da Federação: Pernambuco.
Ato de Outorga: Decreto n? 27.000, de 2 de agosto de 1949
Entidade: Rádio Relógio Federal Ltda.
Cidade: Rio de Janeiro
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicacões, leis subseqüentes e seus regulamentos
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e, cumulativ'amente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n ?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.256, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada â Rádio
Bom Jesus de Siqueira Campos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Siqueira Campos,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n ? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n:' 29105.000693/84,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez] anos, a partir de 29 de outubro
de 1984, a concessão da Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos Ltda., outorgada através da Portaria CONTE L n? 84, de 7 de outubro de 1964,
para explorar, na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e,cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigora partir de 29 de outubro de
1984.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

4

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 90.257, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
OUtorga concessão à Rádio Vale do
Parnaíba Ltda., para explorar ser-viço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Luzilándia, Estado do Pia ui.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item UI, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:'
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
8.326/83, (Edital n? 36/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Vale do Parnaíba
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de excluo
sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Luzilândia, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicaçâo deste decreto no
Diário Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o
ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.258, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Itacaiúnas
Ltda., para explorar serviço de rediodíiusão sonora em onda média, na cidade de
Marabá, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item UI, da Constituição, e o artigo 29 do Re-
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gulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
5.662/82, (Edital n? 34/82),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Itacaiúnas Ltda., para
'. explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade Marabá, Estado do
Pará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.259, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a execucac do Protocolo
Adicional e dos Protocolos Modificativos
do Acordo de Alcance Parcial n" 35, concluído entre o Brasil e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional através do
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
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Considerando que, ao final das listas A e B do Anexo I do Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Periodo 1962/1980 (AAP n? 35), firmado entre o Brasil e o Uruguai em
30 de abril de 1983 e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 88.823,
de 10 de outubro de 1983, consta nota segundo a qual, nas concessões
registradas na lista B, dever-se-á considerar as Notas Reversais trocadas entre ambos os governos em 7 de maio de 1982;
Considerando que o. Protocolo Adicional anexo ao presente decreto,
firmado em 8 de setembro de 1983, por Plenipotenciários de ambos os
países, objetiva. ao substituir o Anexo I do AAP n:' 35, adequar as preferências outorgadas pelo Brasil às referidas Natas reveraais ;
Considerando que o Protocolo Modificativo firmado em 30 de abril
de 1984, pelos Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, anexo ao presente decreto, objetivou estender o prazo previsto no artigo 2::' do Acordo de Alcance Parcial n? 35 até 31 de julho de 1984;
Considerando que o Acordo de Alcance Parcial n? 35 prevê em seu
Artigo 5 que os países signatários poderão realizar os ajustes que se estimem necessários mediante a exclusão, inclusão, substituição de produtos, bem como a modificação dos prazos e condições pactuadas;
Considerando que, com esse objetivo, os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai firmaram, em 31 de julho de 1984, Protocolo Modificativo, anexo a este decreto, que altera as concessões outorgadas para os
produtos nele registrados, 'além de prorrogar sua vigência até 30 de setembro de 1984;
DECRETA:
Art. I? A partir da data de publicação deste decreto, o Anexo I
do Acordo de Alcance Parcial n? 35, subscrito entre o Brasil e o Uurugai em 30 de abril de 1983 e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n?
88.823, de 10 de outubro de 1983, deverá ser substituido pelo que integra o Protocolo Adicional anexo ao presente decreto e que passa a
constituir parte integrante do mencionado Acordo.
Art. 2? Ficam modificadas as preferências outorgadas pelo Brasil
para importação dos produtos registrados no Anexo I do Protocolo Modificativo firmado em 31 de julho de 1984, que ficarão registradas nos
termos e condições nele estabelecidos.
Parágrafo único. Ficarão sem efeito as preferências outorgadas
pelo Brasil para a importação dos produtos registrados no Anexo 2 do
mesmo Protocolo.
Art. 3? Serão substituídas as notas complementares incorporadas
ao Anexo I do Acordo n? 35 pelas incluidas no Anexo 5 do Protocolo
Modificativo de 31 de julho de 1984.

SE.CAO DI:.
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Art. 4? Ficará prorrogado até 30 de setembro de 1984 o prazo de
vigência das concessões outorgadas no referido Acordo, com os ajustes
consignados no' Protocolo Modificativo de 31. de julho de 1984.
Art. 5? O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente os produtos originários do Uruguai, não sendo extensível a
terceiros países por aplicação da cláusula na nação mais favorecida ou
de disposições equivalentes.
Art. 6? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Carlos Calero Rodrigues

o protocolo está publicado no

Suplemento ao D.O. de 8·10-84.

DECRETO N? 90.260, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Econômica e Industrial entre o Governo da
República· Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso N acional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 33, de 28 de junho de 1984, o Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, celebrado entre o Governo da República Federattva do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, a 18 de outubro de 1982;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor, por troca de
notas verbais, concluída em 28 de agosto de 1984,
DECRETA;
Art. I? O Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente corno nele se contém.
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Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163~ da Independência e96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Carlos Calero Rodrigues

o acordo está publicado no D.a. de

DECRETO

N~

3-1Q-84.

90.261, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, o
crédito suplementar no valor de c-«
6.500.000.000, para reforço de dotaçiio consignada 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 5~, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.500.000.000 (seis bilhões e quinhentos mio
Ibõas de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no .
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anter-ior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária ind icada 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, 2 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 3-10-84.
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90.262, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em ievor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 6.500.000.000, 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 5~, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo 1~, item lI, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.500.000.000 (seis bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I des
te 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, 2 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
M

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3-10-84.

DECRETO

N~

90.263, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações o
crédito suplementar no valor de Cr$
15.000.000.000, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição Federal, e da autorização
contida no artigo 5~, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de
1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio
de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor da
Secretaria Geral, o crédito suplementar de Cr$ 15.000.000.000, (quinze
bilhões de cruaeirosj , 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 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, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.'264, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
440.500.000, para reforço de âoteçõee consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item TlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola N ac ional de Informações e da Secretaria de Planejamento e Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
440.500.000 (quatrocentos e quarenta 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 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, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.265, DE 2 DE OUTUBRO DE. 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 5.000.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.000 (cinco 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 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, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 3-10-84.
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DECRETO N? 90.266, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.300.000, 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor do Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.300.000 (quatro
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, 2 de outubro de 1984; I63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estilo publicados no D.O. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.267, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
fa vor de Programas Especiais - Recursos
sob supervisiio da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 40.549.893.000, para reforço de dota. çôes 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 5?, item lII, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Programas Especiais' - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 40.549.893.000 (quarenta bilhões, quinhentos e quarenta e nove milhões e oitocentos e noventa e três mil cruzeiros I, 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, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maílson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.268, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério. da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de
Crs 3.000.000.000, para reforço de dotações
coneignedee 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 5?, item Tl I, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1:' Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000.000 (três bilhões 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 no montante especificado.

14

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário .
. Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.269, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
350.000.000, para reforço de âoteçõee 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
350.000.000 (trezentos 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 do excesso de arrecadação de receitas (Fonte 50),
conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei n ? 7.155, de ,5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3·10-84.
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DECRETO N? 90.270, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 8.568.642.000, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il I. da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial - STI, o crédito suple
mentar no valor de Cr$ 8.568.642.000 (oito bilhões, quinhentos e sessenta e oito milhões, seiscentos 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, são os provenientes do excesso de arrecadação de Recursos
Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pela Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.271, DE2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Justiça do Trabalho e à Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, o
crédito suplementar no valor de Cr$
13.545.924.000. 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho e à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 13.545.924.000 (treze bilhões,
quinhentos e quarenta e cinco milhões, novecentos 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 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, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.272, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.517.400.000, 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 l?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$f2.517.400.000 (dois bilhões, quinhentos e dezessete milhões e
quatrocentos mil cruzeiros), para' reforço de dotação orçamentária indicada 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 artigo I?, item l, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 3-10-84.

DECRETO N? 90.273, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Senado Federal e a Presidência
da República, em favor do Centro Gráfico e
do Estado-Maior das .Forças Armadas.
o crêdito suplementar no valor de Cr$
1.650.000.000. 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n" 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Senado Federal e à Presidência da República, em favor do Centro Gráfico e do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
1.650.000.000 (um bilhão,
seiscentos 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 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 outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

o-s

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 3-10·84.
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DECRETO N? 90.274, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Ficam as Universidades Federais de
Sergipe, Pelotas, Amazonas, Mato Grosso,
Uberlândia, Rio· Grande, e do Maranhão,
autorizadas a alienar imóvel.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos da Lei
n:' 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Ficam as Universidades Federais de Sergipe, de Pelotas,
do Amazonas, de Mato Grosso, de Uberlând ia, do Rio Grande e do Maranhão, autorizadas a alienar o imóvel, em regime de condomínio, (ter- '
reno e edificação), localizado no Setor Comercial Residencial Narte
(SCRN) Quadra 7101711, Bloco 1, abrangendo os lotes 9 (nove), 11 (onze), 13 (treze), 15 (quinze) e 17 (dezessete), todos do tipo EC-4, em
Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? A alienação de que trata este decreto será feita mediante
licitação, obedecidas as disposições contidas no Título XII do Decretolei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o seu produto, será distribuído
em partes iguais, e utilizado integralmente nos campi das Universidades referidas no artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.275, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984
Dá nova redação ao artigo 15 do Decreto n? 75.781, de 27 de maio de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens UI, e V da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O artigo 15 do Decreto n? 75.781, de 27 de maio de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação: .
"Art. 15, O Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE)
terá sede e foro no Distrito Federal».
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Art. 2? A transferência do órgão para o Distrito Federal íar-se-á
em 60 (sessenta) dias.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo

DECRETO

N~

90.276, DE 3 DE OUTUBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviços de radiodifusão sonora em onda
média. nas cidades e unidades da Federação indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6~, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que conta dos Processos MC nss 51.260/83, 29105.000125/84 e
29106.000092/84,
DECRETA:
Art. I ~ Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por lO (dez) anos, a partir de I~ de
maio de 1984, .as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais, elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 617, de 29 de dezembro de
1959
Entidade: Rádio Tiradentes Ltda.
Cidade: João Monlevade
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n~ 608, de 19 de agosto de
1942
Entidade: Rádio Difusora União Ltda.
Cidade: União da Vitória
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n~ 580, de 4 de outubro de
1956.

20

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Entidade: Rádio Estadual Ltda.
Cidade: Ibirama
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de 'radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 3 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.277, DE 3 DE OUTUBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às

entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

dia, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC nvs 50.392/83, 130.556/83 e
J 30.550/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
novembro de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarerrf sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 1.237, de 25 de junho de 1962
Entidade: Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda.
Cidade: Poços de Caldas'
Unidade da Federação: Minas Gerais.
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Ato de Outorga: Decreto n? 35.478, de 6 de maio de 1954
Entidade: Rádio Cabugi Ltda.
Cidade: Natal
Unidade da Federação: Rio Grande do Norte.
Ato de Outorga: Decreto n? 562, de 2 de fevereiro de 1962
Entidade: Rádio Alto Piranhas Ltda.
Cidade: Caj azeiras
Unidade da Federação: Paraíba.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto.. reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.278, DE 3 DE OUTUBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de redioâííueeo sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983 e tendo
em vista o que consta dos Processos MC nss 29100.000222/84,
29102.000222/84,
29102.000194/84,
29104.000128/84,
29105.000145/84,
29105.000075/84, 29105.000107/84, 51.101183, 29106.000073/84, 71.764/83
e 160.792/83,
J

DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
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Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 153-B, de 28 de março de
1962
Entidade: Rádio Piratininga de .Iaú Ltda.
Cidade: Jaú
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n'' 969, de 18 de novembro
de 1948
Entidade: Rádio São Luiz Ltda.
Cidade: São Luiz Gonzaga
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n~ 61, de 30 de janeiro de
1956, revigorada pela Portaria CONTE L n? 1.022, de 13 de dezembro de 1966
Entidade: Rádio Sucesso Ltda.
Cidade: Porto Alegre
Unidade daPederacão: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 60, de 20 de março de
1946
Entidade: Rádio Cultura de Divinápolis Ltda.
Cidade: Divinápolis
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 552, de 18 de junho de
1954
Entidade: Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda ,
Cidade: Nova Esperança
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 397, de 2 de maio de 1950
Entidade: Rádio Atual Guairacá de Mandaguari Ltda.
Cidade: Mandaguari
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 719, de 2 de setembro de
1955
Entidade: Rádio Cidade de Curitiba Ltda.
Cidade: Curitiba
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 38-B, de 2 de fevereiro de
!962
Entidade: Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda.
Cidade: Uberaba
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 729, de 6 de setembro de
1955
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Entidade: Sociedade Rádio Peperi Ltda.
Cidade: São Miguel do Oeste
Unidade da Federação: Santa Catar-ina.
Ato de Outorga: Portaria MJNI n~ 263-B, de 11 de junho de
1962
Entidade: Radionorte Ltda.
Cidade: Assaí
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 584, de 12 de dezem bro de
1960
Entidade: Fundação de Educação e Cultura - Rádio Esperança
Cidade: Estância
Unidade da Federação: Sergipe.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

90.279, DE 3 DE OUTUBRO DE 1984
Renova a conceseeo outorgada à Rádio
Imprensa de AnápoJis Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Anápolis, Estado· de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e nos termos do artigo 6~, ítem I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 100.855/83,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 [dez] anos, a partir de 1~ de maio
de 1984, a concessão da Rádio Imprensa de Anápol is Ltda., outorgada
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através da Portaria MVOP n? 632, de 17 de agosto de 1957, para explorar, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO

N~

90.280, DE 3 OUTUBRO DE 1984
Outorga concessão à TV Araucária
Ltda., para explorar serviço de redioditnsec
de sons e imagens (televisão) na ciâeâe de
Guarapuava, 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 o artigo 29 do Regulamento de Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que conta do Processo MC n? 8.323/83, (Edital n? 33/83),
DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à TV Araucária Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinzel anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisãol, na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 90.281, DE 3 DE OUTUBRO DE 1984
Mantém prazo de concessão cueorgada "
a Américo Renê Gianetti para os aproveitamentos da energia hidráulica, atualmente
denominados do Salto, do Caboclo e Funil,
localizados no Rio Maynart no Municipio
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. 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 80 do Decreto n? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e o que
consta do Processo MME n? 700.529/80,
DECRETA:
Art. I? Fica mantida, pelo prazo de 15. (quinze) anos, a contar da
data da publicação deste decreto, a concessão outorgada a Américo Renê Gianetti, pelo Decreto n? 125, de 30 de outubro de 1934, (com nova
redação do artigo 2?, dada pelo Decreto n? 28.016, de 20 de abril de
1950), revigorada pelo Decreto n? 1.196, de 13 de novembro de 1936,
transferida pelo Decreto n? 2.968, de 11 de agosto de 1938, à Eletro
Química S .A. e Decreto n? 39.453, de 27 de junho de 1956, atualmente
ALCAN Alumínío do Brasíl S.A., em decorrência das Assembléias Gerais extraordinárias realizadas em 3 de julho 'de 1934, 28 de fevereiro de
1958 e 31 de dezembro de 1971, respectivamente, para os aproveitamentos da energia hidráulica, para uso exclusivo, atualmente denominados
do Salto, do Caboclo e Funil, localizados no Rio Maynart, no Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. Ficam asseguradas para a geração de energia elétrica, de que trata este artigo, as vazões verificadas na barragem de regularização dos Tabuões, no Ribeirão da Cachoeira, que excederem aos seguintes valores: ai até 1990 - 208,0 IIs (duzentos e oito litros por segundo); bl De 1991 a 1995 - 317, O li s (trezentos e dezessete litros por
segundo); e c] De 1996 - 1.999 - 417,0 IIs (quatrocentos e dezessete litros por segundo).
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Art. 2? A ALCAN Alumínio do Brasil S.A. observará, no que
couber, as condições previstas nos Decretos ns s 125, de 30 de outubro
de 1934 e 28.016, de 20 de abril de 1950, e outras que vierem a ser estipuladas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Arnaldo Rodrígues Barbalho
DECRETO N? 90.282, DE 8 DE OUTUBRO DE 1984
Outorga à Indústria de Papel São Mar-

cos Ltde., concessão para o aproveitamento
da energia hidráulica de um trecho do rio
Cacatu onde se acha instalada a usina hidrelétrica do Píiéo, no Município de Antonina, Estado do Paraná, para uso exclusivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item H l, da Constituição e nos termos dos artigos
140, letra a, e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 701.905/77,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Indústria de Papel São Marcos Ltda., concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio
Cacatu onde se acha instalada a usina hidrelétrica do Pilão, no Município de Antonina, Estado do Paraná, não conferindo, o presente título, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

27

Parágrafo único. No caso de desistência, fica a critério do Poder
concedente exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso
d 'água em seu primitivo estado.
Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.283, DE 8 DE OUTUBRO DE 1984
Altera a composição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, órgão de 'deliberação coletiva de 2? grau do Ministério da Justiça, criado pela Lei n ? 4.137, de 10 de setembro de 1962, com a finalidade
de apurar e reprimir abusos do poder econômico e suas implicações na
economia popular e nos direitos do consumidor, terá a seguinte composição:
I - dois representantes do Ministério da Justiça, um dos
quais será seu Presidente;
II - um representante da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República;
IH
um representante do Ministério da Agricultura;
IV - um representante do Ministério da-Fazenda;
V - um representante do Ministério da Indústria e do Comércio;
VI - um representante do Ministério da Saúde.
§ I? O presidente do CADE será escolhido e nomeado pelo Presidente da República.
S 2? Os Conselheiros e respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos representados ao Ministro de Estado da Justiça
e nomeados pelo Presidente da República.
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§ 3? Os Conselheiros serão brasileiros, maiores de 30 anos, com
notório saber jurídico ou econômico e de ilibada reputação.
§ 4? Só podem ser membros do CADE os servidores e funcionários públicos de qualquer categoria que tenham a garantia de estabilidade ou ocupem, em caráter permanente, emprego sob o regime da legislação trabalhista, com opção pelo Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.
.
Art. 2? O conselho fica autorizado a requisitar, na forma do artigo 16 da Lei n:' 4.132, de 10 de setembro de 1962, até 15 (quinze) Assistentes Jurídicos ou Procuradores Autárquicos dos órgãos da Administração Pública Federal, bem como do Ministério Público da União e
dos Estados, para exercerem as atividades de que trata o artigo 22 do
Decreto n? 62.025, de 20 de maio de 1963.
Art. 3? O mandato dos atuais Conselheiros não sofrerá qualquer
restrição em decorrência do presente decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 90.284, DE 8 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colo·
nização e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 81, item III, 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. 1? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar, ao Município de Miracema 110 Norte,
no Estado de Goiás, o imóvel denominado «Lote 15 do Loteamento Landi», com a área de 411,20ha (quatrocentos e onze hectares e vinte areal,
situado naquele Município e que tem o seguinte perímetro: partindo do
marco 35c, segue com o rumo de 58°00'NO e distância de 396,70m, até o
marco 35d; daí, segue com o rumo de 61 'OO'NW e distãncia de 210,60m,
até o marco 35e; daí, segue com o rumo de 84°00'NW e distância de
600m, até o marco 35f; daí, segue com o rumo de 86'OO'NW e distãncia
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de 400m, até o marco 35g; daí, segue com o rumo de 85°00'SW e distância de 500m, até o marco 29f; daí, segue com o rumo de 86°00'NW e distância de SOOm, até o marco 2ge; daí, segue com o rumo de 77°00'SW e
distância de 89,60m, até o marco 29d, cravado à margem esquerda do
Ribeirão Brejão ; daí, segue por ele abaixo, até o marco 29c, cravado na
confluência do Ribeirão Brejão com o Ribeirão Lajeado; daí, segue pelo
Ribeirão Lajeado abaixo, até o marco 29b, cravado à sua margem esquerda; daí, segue por este abaixo, até o marco 34a, cravado na confluência do Ribeirão Lajeado com «Corregoz inho»: daí, segue por este
acima, até o marco 34b, cravado em sua margem direita; daí, segue com
o rumo de gOOO'NE e distância de 220m, até o marco 34c; daí, segue com
o rumo de 43°30'NE e distância de 780m, até o marco 35b; daí, segue
com o rumo de 34°20'NE e distância de 396,70m, até o marco 35c, inicial
da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado em nome da União Federal, no Registro de Imóveis da Comarca
de Miracema do Norte, no livro 2-J, fl. 240, matricula 2.902.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à implantação do Povoado Lajeado, no Município de Miracema do Norte, no Estado de Goiás.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeítorias, 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 expedição, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do 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.
Brasília, 8 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Danilo Venturini
DECRETO N? 90.285, DE 8 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCHA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Decreto n? 80.511, de 7 de outubro de 1977,
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DECRETA:
Art. L" Fica o Instituto N ac ional de Colonização e Reforma Agrária ~ INCRA autorizado a doar, ao Município de Porto Nacional, no
Estado de Goiás, o imóvel denominado «Lote n:' 61, do Loteamento São
Silvestre, 7' Etapa, Folha 1», com a área de 101,6355ha (cento e um hectares, sessenta e três ares, cinqüenta e cinco cent.iares] , situado naquele
Município e que tem o seguinte perímetro: partindo do marco 96, cravado na confrontação do lote h? 58, a 6m da margem direita do Rio Negro,
.segue pela margem direita do Rio Negro abaixo, numa distância de
636, ?Om, até o marco 2, cravado na margem direita do Rio Negro e na
margem direita da Rodovia GO-370 (sentido Novo Acordo - Tocant.ínia] : daí, segue pela margem direita do Rio Negro abaixo, numa
distância de 1.671,82m, até o marco 207, cravado a 8,61m, na margem
direita do Rio Negro, na confrontação do lote n? 59; daí, segue confrontando com o lote n? 59, com o azímute de 215°59'43" e distância de
322,51m, até o marco 206, cravado na margem direita da Rodovia 00370 (sentido N ovo Acordo - Tocantínia), na confrontação do lote n? 59;
daí, segue com o azimute de 217°03'32" e distância de 60m, até o marco
205, cravado na margem esquerda da referida Rodovia, na confrontação
do lote n:' 16; daí, segue confrontando com o lote n:' 16, com o azimute
de 216'4'17" e distância de 687, 35m, até o marco 204; dai, segue com azimute de 216'14'37" e distância de 535,43m, até o marco 202, cravado na
confrontação dos lotes n f s 16 e 31; daí, segue confrontando com o lote
n'' 31, com o azimute de 305°21 '50" e distância de 224,98m, até o marco
208, cravado na confrontação dos lotes nv s 31 e 36; daí, segue confrontando com o lote n" 36, com o azimute de 304°11 '06" e distância de149,95m, até o marco 91, cravado na confrontação dos lotes n?s 36 e 57;
daí, segue confrontando com o lote n? 57, com o azimute de 30°19'07" e
distância de 385,20m, até o marco 92, cravado na confrontação dos lotes
n ? 57 e 58; daí, segue confrontando com o lote n? 58, com o azimute de
134°05'14" e distância de 44,97m, até o marco 93; daí, segue com o azimute de 87'29'07" e distância de 287,05m, até o marco \254; daí, segue
com o azimute de 87'15'28" e distância de 137,llm, até o marco 253,
cravado na margem de uma estrada carrocável, na confrontação do lote
n? 58; daí, segue margeando a referida estrada, com o azimute de
42°23'43" e distância de 91,90m, até o marco 252; daí, segue com o azimute de 26'23'56" e distância de 335,74m, até o marco 251; dai, segue
confrontando ainda com o lote n? 58, com o azimute de 334°40'28" e distância de 207,79m, até o marco 250; daí, segue com o azimute de
320°52'30" e distância de 321,94m, até o marco 249; daí, segue com o
azimute de 223'58'48" e distância de 131,17m, até o marco 100; dai, segue com o azimute de 298°42'27" e distância de 145,98m, até o marco 99;
daí, segue com o azimute de 341 °27'38" e distância de 58,06m, até o
marco 98; daí, segue com ti azimute de 238°42'23" e distância de 98,43m,
até o marco 97; daí, segue com o azimute de 324°47'01" e distância de
136,82m, até o marco 96, inicial da descrição deste perímetro.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado em nome da União Federal, no Registro de Imóveis da Comarca
de Porto N acional, no livro 2·S, fls. 76, matrícula 4.930.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à implantação do Povoado de Rio Negro, no Município de Porto N acional, Estado de Goiás.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, 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, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ~ INCRA, do
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.
Brasília, 8 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Denilo Venturini
DECRETO N? 90.286, DE 8 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Instituto N ecíonet de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977, regulamentada pelo Deereto 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 Araguacema, no Estado de Goiás, o imóvel denominado «Lote 1, do Loteamento Marianopolis, Gleba 8», com a área de 209,6165ha (duzentos e nove hectares,
sessenta e um ares e sessenta e cinco centiares), situado naquele Município, e que tem o seguinte perímetro: partindo do marco 190, cravado
nas confrontações dos lotes 13 e 70, segue confrontando com o lote n?
70, com os seguintes azimutes e distâncias: 53°56'59,4" e 291,857m,
65'32'30,6" e 140,804m, 89'09'06,4" e 365,512m, 07'12"54,8" e 237,928m,
até o marco 432, cravado na confrontação do lote 71, passando pelos
marcos 435, 434 e 433; daí, segue confrontando com o lote 71, com os se-
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guintes azimutes e distâncias: 101 "53'26,0" e 560,122m, 55"17'36,6" e
169,232m, até o marco 355, cravado na confrontação com o lote 72, passando pelo marco 436; daí, segue confrontando com o lote 72, com os seguintes azimutes e distâncias: 138'25'01,1" e 157,706m, 120"29'15,8" e
229,719m, 34"58'16,1" e 180,922m, 55'44'31,3" e 503,995m, 179"29'47,3" e
114,017m, 194"20'13,5" e 131,779m, 158'17'58,2" e 280,456m, 62'46'40,9"
e 217,808m, 14'11'29,9" e 98,015m, 33'37'57,4" e 82,134m, 72'50'35,5" e
151,566m, 92'17'45,5" e 148,073m, até o marco 171, cravado à margem
direita do Córrego Pouso Alto, na confrontação do lote 42, passando
pelos marcos 182,181,180,179,178,177,176,175,174,173 e 172; daí, segue pelo Córrego Pouso Alto acima, confrontando com o lote 42, numa
distância de 490,271m, até o marco 279; cravado à margem direita do referido córrego e na confrontação do lote 43; Daí, segue confrontando
com o lote 43, com os seguintes azimutes e distâncias: 209°35'27,9" e .
373,302m, 321 "03'45,5" e 201,978m, 224"47'21,7" e 89,049m, até o marco
439, cravado na confrontação do lote 75, passando pelos marcos 437 e
438; daí, segue confrontando com o lote n? 75, com os seguintes az imutes e distâncias: 332"40'45,8" e 25,910m, 255"44'13,9" e 324,216m,
260"25'40,4" e 152,554m, 156'43'23,4" e 48,083m, 265"08'17,6" e 99,490m,
até o marco 444, cravado à margem esquerda da Estrada Municipal,
que vai de Abreulândia a Div inópol is, passando pelos marcos 440, 441,
442 e 443; daí, segue cortando a referida estrada, com o azimute de
265°08'18,3"e distância de 12m, até o marco 445, cravado na outra margem da estrada na confrontação do lote 16; daí, segue pela margem esquerda da 'Estrada Municipal, sentido Divinopolis - Araguacema, confrontando com o lote 16, com o azimute de 336"11'02,2'.'e distância de.
45,168m, até o marco 67, cravado à margem esquerda da Estrada Municipal: daí, segue confrontando ainda com o lote 16, com os seguintes
azimutes e distâncias: 245"55'22,6" e 277,178m, 05"21 '30,6" e 34,555m,
289"14'32,6" e 240,917m, 262"36'23,9" e 148,336m, 241'52'19,4" e
146,196m, 240"30'22,5" e 61,550m, 254"41 '33,4" e 254,249m, 194"20'25,1"
e 179,602m, até o marco 80, cravado na confrontação do lote 15, passando pelos marcos 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, cravado à margem esquerda
da Estrada Municipal, sentido Divinópolis - Araguacema; daí, segue
confrontando com o lote 15, com o azimute de 234"18'31,2" e 476,173m,
até o marco 185, cravado na confrontação do lote 14; daí, segue confrontando com o lote 14, com os seguintes azimutes e distâncias:
02'52'16,9" e 168,165m, 271"19'52,3" e 63,190m, até o marco 197, cravado na confrontação do lote 13, passando pelo marco 184; daí, segue confrontando com o lote 13, com os seguintes azimutes e distâncias:
12'17'43,2" e 134,552m, 01 '09'54,3" e 111,740m, até o marco 195, cravado
à margem esquerda da estrada que vai de Abreulândia a Araguacema,
passando pelo marco 196; daí, segue cortando _a referida estrada, com o
azimute de 01 "09'57,0" e distância de 1l,992m, até o marco 194, cravado
na outra margem da estrada; daí, segue confrontando ainda com o lote
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13, com os seguintes azimutes e distâncias: 01 °15'32,6" e 327,632m,
268'54'46,4" e 194,703m, 291 '38'22,3" e 230,553m, 303'32'48,9" e 229,999m,
passando pelos marcos 193, cravado próximo à nascente de um córrego
sem denominação, 192 e 191, até o marco 190, inicial da descrição deste
perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está registrado, em maior porção, em nome da União, no Registro de Imóveis da
Comarca de Araguacema, no livro 2·A, fls. 55, matrícula 351.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à implantação do Povoado de Abreulândia, no Município de Araguacema, Estado de Goiás.
Art. 3? O imóvel, com suas benfeitorias, 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, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do
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.
Brasília, 8 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.287, DE 9 DE OUTUBRO DE 1984
Outorga concessão à Televisão Paraíba
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Campina Grande, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795,
de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
29000.001140/84, (Edital n? 01/84),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Paraíba Ltda., para
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão}, na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraiba.
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Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-a pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.288, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Presidência da RepúbHca e ao
subanexo Encargos Gerais da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.872.373.000, 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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República em favor da Secretaria de Planei amento - Entidades Supervisionadas e ao su banexo
Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.872.373.000
(dois bilhões, oitocentos e setenta e dois milhões, trezentos e setenta e
três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas
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 artigo I?, item I, da Lei n:' 7.188, de 16de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo

está publicado no D.O. de 11-10-84.

DECRETO N? 90.289, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de
698.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

c-s

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital I das Forças Armadas, o crédito. suplementar no valor de Cr$
698.000.000 (seiscentos e noventa 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 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados. no D.O. de 11·10-84.
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DECRETO N? 90.290, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Preeiâêncie da República o
crédito eupíementer no valor de Cr$
3.050,000.000,. 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República. em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e da Secretaria de Planejamento, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 3.050.000.000 (três bilhões e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
indicadas rio 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10-84.

DECRETO N? 90.291, DE 10DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao suba nexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 900.000.000.000 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/T'R, o crédito suo
plementar no valor de Cr$ 900.000.000.000 (novecentos bilhões 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 do excesso de arrecadação de receita vinculada do
Tesouro Nacional (Fonte 53), conforme prevê o artigo 5?, item VI, da
Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

,

Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Republica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.a. de 11·10·84.

DECRETO N? 90.292, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União o crédito especial no valor de Cr$
15.000.000.000.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 2? do Decreto-lei n? 2.158, de 27 de agosto de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito especial no valor de Cr$ 15.000.000.000 (quinze bilhões de cruzeiros), conforme indicado no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária ind icada 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10·84.

DECRETO N? 90.293, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o
crédito suplementar no valor de Cr$
22.000.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Crê
22.000.000.000 (vinte e dois 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 da dotação orçamentária índ icada 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

n.o.

de 11·10·84,
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DECRETO N? 90.294, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.670.000.000, 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 I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 15 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/F'R, o crédito suplementar no valor de Crê 3.670.000.000 (três bilhões, seiscentos e setenta 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 serão provenientes do excesso de arrecadação conforme prevê
o item lI, do artigo I?, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
,
Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 11-10-84.

DECRETO N? 90.295, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, o
crédito suplementar, no valor de Cr$
5.200.000.000, para reforço de doteçeo 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Nacional de Abastecimento - SNAB, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 5.200.000.000 (cinco bilhões e duzentos 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, são provenientes do excesso de arrecadação, conforme prevê o
artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de

11-10·84.

DECRETO N? 90.296, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, o
crédito suplementar. no valor de Cr$
2.000.000.000, 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 5?, item III, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Se·
cretaria Nacional de Defesa Agropecuária - SNAD, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000.000 (dois 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 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10-84.

DECRETO N? 90.297, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União em favor
do Ministério da Justiça e de Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão
do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 450.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do Ministério da Justiça e de Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar no valor de Cr$ 450.000.000 (quatrocentos 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 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10'84.
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DECRETO N? 90.298, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura. em
favor de diversas Unidades Orçamentárias,
o créditó suplementar no valor de Cr$
5.293.373.000, 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 5?, item IH, da Lei n?' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, á crédito suplementar no valor de Cr$
5.293.373.000 (cinco bilhões, duzentos e noventa e três milhões e trezentos e setenta 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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10·84.

DECRETO N? 90.299, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Previdenciários 'da União, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 120.000.000.000. 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 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao subanexo Encargos Previdenciários da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, 6 'crédito
suplementar no valor de Cr$ 120.000.000.000 (cento e vinte bilhões de
cruaeirosl, 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 1l-lO"84.

DECRETO N? 90.300, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de

Cr$ 3.000.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.000.000.000 (três bilhões 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 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10-84.

DECRETO N? 90.301, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
o crédito suplementar no valor de Cr$
97.377.000, para reforço de dotaç6es consig-

nadas 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
97.377.000 (noventa e sete milhões, trezentos e setenta 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
anter íor, 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10-84.
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DECRETO N? 90.302, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre aos Ministérios da Saúde e do
Trabalho, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 7.319.255.000, para reforço de
dotaç6es 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Saúde e do Trabalho, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 7.319.255.000 (sete bilhões, trezentos e dezenove milhões,
duzentos e cinqüenta 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de H-l0-84.

DECRETO N? 90.303, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suo
plementar no valor de Cr$ 1.800.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao suba nexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.800.000.000 [urn bilhão e oitocentos 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados noD.O. de 11-10-84.

DECRETO N? 90.304, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Miníetério da Previdência e
Assistência Social, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 258.775.000, 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Tl, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 258.775.000 [duzentos e cinqüenta e oito mio
lhões, setecentos 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 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10·84.

DECRETO N? 90.305, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Justiça Eleitoral e Justiça do
Trabalho, em favor de diversas Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2. 067.QOO. 000, para reforço de
dotações con!!Jgnadas no vigente Orçemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Const.ituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.067.000.000 (dois bilhões, sessenta 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, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-10-84.
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DECRETO N? 90.306, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 5.000.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I?

Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União

~

Fundo N acional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o crédito'
suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.000 (cinco 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 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, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 11·10-84.

DECRETO N? 90.307, DE 10 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza Walter Lee Redger, de nacionalidade norte-emericene, a adquirir imovel 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?, do Decreto n? 74.965, de 26 de novembro de 1974,
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DECRETA:
Art. I? Fica Walter Lee Re dger, de nacionalidade norte-americana, autorizado a adquirir de Wilmer Leroy Lcng e Juanita May
Long, ambos de nacionalidade norte-americana, 1.168,5212ha (um m il],
cento e sessenta e oito hectares, cinqüenta e dois ares e doze centiares)
de terras rurais, situadas no Município de Rio Verde, Estado de Goiás.
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.
Brasilia, 10 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO

N~

90.308, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de i aneiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC nvs 29117.00001184, 174.631183,
173.923/83, 29100.000246/84, 51.150/83, 29100.000211/84, 29100.000180/84,
174.488/83, 29100.000322/84, 29102.000264/84, 51.054/83, 174.368/83 e
29104.000085/84,
DECRETA:
Art. 1 ~ Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de 27
de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de 1 ~ de maio
de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 40, de 16 de janeiro de
1950
Entidade: Rádio Difusora de Colatina Ltda.
Cidade: Colatina
Unidade da Federação: Espírito Santo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 962, de 12 de outubro de
1950
Entidade: Rádio Clube de Itapira Ltda.
Cidade: Itapira
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 787, de 24 de agosto de
1950
Entidade: Rádio Clube de Americana Ltda.
Cidade: Americana
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 612, de 20 de outubro de
1958
Entidade: Rádio Brasiliense de Ribeirão Preto Ltda.
Cidade: Ribeirão Preto
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 888, de 18 de setembro de
1950
Entidade: Rádio Cultura de Rio Branco Ltda.
Cidade: Visconde do Rio Branco
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 803, de 30 de agosto de
1954
Entidade: Brasil Emissoras Aliadas Sociedade Ltda.
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 157, de 18 de abril de 1959
Entidade: Rádio Anchieta Ltda.
Cidade: Itanhaém
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 50, de 18 de janeiro de
1946
Entidade: Rádio Bebedouro Ltda.
Cidade: Bebedouro
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 6, de 8 de janeiro de 1941
Entidade: Rádio Clube de Itararé Ltda.
Cidade: Itararé
Unidade da Federação: São Paulo.
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.142, de 27 de dezembro
de 1949
Entidade: Rádio Taquara Ltda.
Cidade: Taquara
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MC n~ 58, de 29 de janeiro de 1969
Entidade: Rádio Educadora Rio Doce Ltda.
Cidade: Governador Valadares
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n~ 342, de 17 de julho de
1939, revigorada pela Portaria CONTE L n? 364, de 16 de setem bro de 1968.
Entidade: Rádio Emissora Botucatu S .A.
Cidade: Botucatu
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 324, de 1~ de junho de
1940, revigorada pela Portaria MJNI n~ 37-B, de 13/2/63.
Entidade: Rádio Sociedade Ubaense Ltda.
Cidade: Ubá
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Teleoom u nicaçôes, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

90.309, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Dá nova redação ao artigo 14 e ao ertigo 16, § 3?, do Decreto n? 89.496, de 29 de
março de 1984, que dispõe sobre a Política
Nacional de irrigação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe a Lei n~ 6.662, de 25 de junho de 1979,
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DECRETA:
Art. 1? O caput do artigo 14 e § 3? do artigo 16 do Decreto n?
89.496, de 29 de março de 1984, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 14. As áreas dos projetos de interesse social predominante serão divididas em lotes familiares, admitida a implantação, nos mesmos, de pequenas e médias empresas, desde que
não ocupem, em conjunto, área superior a 20% (vinte por cento)
do perímetro irrigado e os seus titulares se conformem com os
preceitos regulamentares estabelecidos pela entidade administradora.»
«Art. 16.
§ 3? O adquirente de lote familiar amortizará as aplicações
de recursos públicos em benfeitorias internas, bem como o valor
da terra, no prazo de 25 (vinte e cinco) anos, inclusive até 5 (cinco) de carência, nas condições prevalecentes para o crédito rura l..
Art. 2? Fica acrescentado ao artigo 14 do Decreto n? 89.496, de
1984, o § 3? com a seguinte redação:
«Art. 14.
.
.
§ 3? N as áreas dos projetos de interesse social predominante em que se justifique a implantação de maior número de
pequenas e médias empresas, o Ministro de Estado do Interior
poderá, em caráter excepcional e mediante proposta fundamentada da entidade administradora, elevar até 50% (cinqüenta por
cento) o percentual de que trata o caput deste artigo».
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Augusto Cézar de Sá Rocha Maia
DECRETO N? 90.310, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda.,
e autoriza a transferência direta para a
Fundação João Paulo II - Rádio Canção
Nova, para explorar serviço de redíodítusão sonora em onda média, na cidade de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do arti-
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go 6?, item I do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, .ccmbtnado
com o artigo 94, Item IlI, letra a, do Regulamento dos Serv iço s 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? 174.046/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Rádio Bandeirantes de Cahoeira Paulista
Ltda., outorgada através da Portaria MVOP N? 1.033, de 7 de novembro de 1950, para explorar, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de
São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2? Simultaneamente, fica autorizada a transferência direta
da concessão referida no artigo I?, para a Fundação João Paulo II Rádio Canção Nova.
Art. 3? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada e transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de
26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.311, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Senado Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.550.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDl?NTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item TlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, com binado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Senado Federal o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.550.000.000 (um bilhão, quinhentos 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 in"dicadas 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.312, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
e Televisão Uberaba S.A., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Uberebe, Estado
de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e nos termos do arti. go 6?, item I, do Decreto n:' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n" 50.690/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 15 (quinze) anos, a partir de 14 de
janeiro de 1984, a concessão da Rádio e Televisão Uberaba S.A., outorgada através do Decreto n? 63.464, de 21 de outubro de 1968, para explorar, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
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Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.313, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre abertura de créditos adicionais ao orçamento, disciplina operações
orçamentário-financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É fixado em até 10 de novembro o prazo para recepção, na
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, de pedidos de
abertura de créditos adicionais ao Orçamento Geral da União.
§ I? Aplica-se o disposto neste artigo a remanejamento de dotações orçamentárias de qualquer natureza ou origem, seja por via da
compensação de créditos, seja através do excesso de arrecadação.
§ 2? É permitida a suplementação automática derivada do excesso de arrecadação, quando decorrente de recursos vinculados a programas especiais de trabalho.
Art. 2? É fixada em 30 de novembro a data-termo para publicação
de atos dos quais resulte abertura de créditos suplementares e especiais ou remanejamento de dotações.
Art. 3? As operações orçamentário-financeiras da União encerram-se, impreterivelmente, dentro do seguinte cronograma:
I - emissão de notas orçamentárias de destaque, até o 5?
dia útil de dezembro;
11 - emissão de notas financeiras de repasse, até o 7? dia
útil de dezembro;
IH - emissão de notas orçamentárias de provisão, até o 7?
dia útil de dezembro;
IV - emissão de notas financeiras de sub-repasse, até o 9?
dia útil de dezembro;
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v - emissão de notas orçamentárias de empenho, até o
13? dia útil de dezembro; e
VI - emissão de cheques bancários e de notas financeiras
de ordem de pagamento, até o 18? dia útil de dezembro.
Parágrafo único. A Secretaria-Central de Controle Interno e stabe1ecerá medidas complementares que julgue imprescindíveis à elaboração e apresentação das contas do Presidente da República.
Art. 4? Os Balanços-Gerais da União relativos ao exercício financeiro de 1984, serão entregues ao Congresso Nacional, excepcionalmente, até 14 de março de 1985.
Art. 5? Responderão administrativamente pela inobservância das
normas aqui fixadas aqueles que lhe derem causa, mediante representação da autoridade competente.
Art. 6? Eventuais pleitos inadiáveis, exaustivamente justificados
pelos Ministérios e Órgãos, serão submetidos, por intermédio da Secretaria de Planejamento, a excepcional autorização do Presidente da República.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO N? 90.314, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.028.300.000, para reforço de dotacões orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n" 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
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valor de Crê 1.028.300.000 (um bilhão, vinte e oito milhões e trezentos
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 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.
Brasilia, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no Is.O, de 17-10·84.

DECRETO N? 90.315, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.000.000, para
reforço de âotecõee 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 5?, item lII, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do Ministro, o crêdito suplementar no valor de Crê 16.000.000 (dezesseis 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 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 outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10·84.

DECRETO N? 90.316, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União, o
crédito suplementar no valor de Cr$
9.220:622.000. para reforço de dotações con-

signadas 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,'Combinado com o artigo I?, item II, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 9.220.622.000 (nove bilhões, duzentos e vinte milhões, seiscentos e vinte 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 ind icada no Anexo 11 deste decreto, e nos montantes especificado.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.
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DECRETO N? 90.317, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior e à Encargos Gerais da União, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor .de Cr$ 13.620.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior e a Encargos Gerais
da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 13.620.000.000 (treze bilhões e seiscentos e
vinte 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Hernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84 e retificados no D.O. de 23-10-84.

DECRETO N? 90.318, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao subanexo Transferências a
Estados. Distrito Federal e Municipios, o
crédito suplementar no valor de Cr$
30.000.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Transferências a Estados, Di strito Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.000.000.000 (trinta bilhões 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.
Brasilia, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gaivêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17·10·84.

DECRETO N? 90.319, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre aos Ministérios Militares, o
crédito suplementar no valor de Crs
123.861.300.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item II, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Ministérios Militares, o crédito suplementar no valor Crâ 123.861.300.000 (cento e vinte e três bilhões, oitocentos
e sessenta e um m ilhões 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.320, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
140.000.000, 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 5? item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidência, o crédito suplementar no valor de Cr$
140.000.000 (cento e quarenta milhões de 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 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 outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.
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DECRETO N? 90.321, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda e eo Subenexo Encargos Previdenciários da União,
o crédito suplementar no valor de Cr$
4.200.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n" 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda e ao Subanexo Encargos Previdenciários da União - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.200.000.000
(quatro bilhões e duzentos 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, 16 de outubro, de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10'84.

DECRETO N? 90.322, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda. o
crédito suplementar no valor de Crs
1.000.000.000, para reforço de dotação 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 5?, item IlI, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Crê
1.000.000.000 (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 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de

17~lO-84.

DECRETO N? 90.323, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor" da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Crê 75.300.000.000, 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 1?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 75.300.000.000 (setenta e cinco bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada 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 artigo 1?, item I, da Lei n? 7,18$, de 16 de
maio de 1984,
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no D.a. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.324, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes
o crédito suplementar no valor de Cr$
7.800.000.000, para reforço de dotaçiio 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 7.800.000.000 (sete bilhões e oitocentos 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 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10·84
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DECRETO N? 90.325, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura,
o crédito suplementar, no valor' de Cr$
2.479.331.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.479.331.000 (dois
bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões e trezentos e trinta 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 p areial 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, 16 de outubro de 1984; 'l63? .da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 17-10-84

DECRETO N? 90.326, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar, no valor de Cr$
35.000.000.000, 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Crê 35.000.000.000 (trinta e cinco bilhões 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 são provenientes do produto de operações de crédito externas,
conforme prevê o artigo 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.327, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações o
crédito suplementar no valor de Cr$
540.057.000, para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 540.057.000
(quinhentos e quarenta milhões, cinqüenta 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 de dotações orçamentárias indicadas
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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.328, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o
crédito suplementar no valor de Cr$
12.915.681.000, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, ítem lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
12.915.681.000 Idoze bilhões, novecentos e quinze milhões, seiscentos 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 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.
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DECRETO N? 90.329, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito Suplementar no valor de Cr$
190.576.411.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7,155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suple- .
mentar no valor de Cr$ 190.576.411.000 (cento e noventa bilhões, quinhentos e setenta e seis milhões, quatrocentos 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 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 17-10-84.

DECRETO

N~

90.330, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de c-s
40.495.512.000, 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 autorizacão contida
no artigo 5~, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
40.495.512.000 (quarenta bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e doze 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.331, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, o
crédito suplementar no valor de Cr$
20.430.000.000, 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 5?" item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo I?, item Ll, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípíos/Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.430.000.000 Ivinte bilhões, quatrocentos e trinta 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 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 outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Falvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.332, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
374.846.000, para reforço de doteçõee

orçamentárias

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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado como o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor de
diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Crâ 374.846.000, (trezentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e
quarenta e seis mil cruaeiros] , 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 de 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 17-10-84.
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DECRETO N? 90.333, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Releçõee Exteríoree; o crédito suplementar no valor de
Crs 28.480.000.000, para reforço de áotecõee
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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Tl, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o cré ..
dito suplementar no valor de Cr$ 28.480.000.000 (vinte e oito bilhões,
quatrocentos 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 H 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D,O. de 17-] 0-84.

DECRETO N? 90.334, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar, no valor de c-s
726.800.000, para reforço de áoteçõee 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Educação Física e Desportos, o crédito suplemen-
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tar no valor de Crs 726.800.000, (setecentos e vinte e seis 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 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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Falvêas

DeWm Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 17-10-84.

DECRETO N? 90.335, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Aprova o Regulamento para o Corpo de
Praças do Corpo de Fuzileiros Neveis,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento para o Corpo de Praças do
Corpo de Fuzileiros Navais, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados os Decretos n?s 79.770, de 3 de junho de 1977 e
83.827, de 8 de agosto de 1979, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Alfredo Karam
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REGULAMENTO PARA O CORPO DE PRAÇAS DO CORPO
DE FUZILEIROS N AV AIS (RCPCFN)
CAPÍTULO I
Da Organização

Art. l? O Corpo de P.raças do Corpo de Fuzileiros Navais
ICPCFNI é constituído das Praças da Marinha voluntárias que têm por
finalidade essencial guarnecer as Unidades de Tropa do Corpo de Fuzileiros Navais.
§ I? Além da finalidade principal prevista neste artigo, o pessoal
do CPCFN é designado para integrar a guarnição de navios e aeronaves destinados ao Serviço Naval, e também para cargos, encargos, incumbênc ías, serviços e atividades nas demais Organizações Militares
IOMI, conforme a legislação em vigor.
§ 2? Não integram o CPCFN: os Soldados-Recrutes. alunos dos
Cursos de Formação de Soldados, as Praças Especiais, alunas do Curso de Forro-ação de Sargentos e as demais Praças Especiais que têm
sua situação militar definida pela legislação própria .
.§ 3? As Praças do CPCFN devem-se caracterizar pelo Espirito de
Corpo e pelo culto às tradições de lealdade e disciplina legadas por
seus antecessores da Brigada Real da Marinha.
Art. 2? As Praças do CPCFN são distribuidas pelas seguintes
graduações, em ordem decrescente de hierarquia:
I
Suboficial Fuzilei~o Naval (SO-FN);
Primeiro-Sargento Fuzileiro Naval (l~SG·FN);
U
UI
Segundo-Sargento Fuzileiro Naval (2?SG·FN);
IV
Terceiro-Sargento Fuzileiro Naval (3~SG-FNI;
V
Cabo Fuzileiro Naval ICB-FNI; e
VI
Soldado Fuzileiro Naval ISD-FN).
Parágrafo único. Para efeito de precedência hierárquica o Soldado
Fuzileiro Naval (SD-FN) corresponde à graduação de Marinheiro (MN)
do Corpo de Praças da Armada (CPAI.
Art. 3? O CPCFN compreende:
I - Praças Não Especializadas, agrupadas no Quadro Suplementar IQS); e
II - Praças Especializadas, distribuídas por Ramos Gerais, que,
por especialidades afins, agrupam os Quadros de Especialistas (QE).
§ I? A organização dos Quadros a que se refere este artigo será
estabelecida pelo Ministro da Marinha, mediante proposta do EstadoMaior da Armada.
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§ 2? A organização de que trata o parágrafo anterior será mod ificada sempre que o exigir a evolução técnica, com a conseqüente modernização do material.

Art. 4? A constituição numérica de cada Quadro de Especialistas
(QE) e do Quadro Suplementar (QS) será fixada anualmente pelo
CGCFN, em função do Efetivo Autorizado e da Tabela de Lotação Autorizada (TLA) aprovados pelo Ministro da Marinha, tendo em vista as
necessidades:
I - de recompletamento, expansão ou redução de cada Quadro
de Especialistas;
II

de Praças Não Especializadas;

III

de Reserva Naval; e

IV

de um adequado quantitativo disponível para administra-

ção.

CAPÍTULO II

Da Inclusão
Art. 5?
I

~

Poderão ser incluídos no CPCFN;

Na graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FNI:

alas Recrutas, ao concluírem os Cursos de Formação de Soldados
(C-FSD);
b) os Conscritos, ao concluírem o serviço militar inicial; e
c) as Praças do CPA e os Reservistas das demais Forças Armadas,
a título excepcional e a critério do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CornGerCFN), respeitada a legislação em vigor; e
II - Na graduação de Terceiro-Sargento (3?SG), as Praças do
CPA e as E speciais aprovadas no Cursos de Formação de Sargentos
(C-FSG) do CFN.
Parágrafo único. O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFNI organizará, anualmente, o Plano de Recrutamento e Licenciamento do CFN (RELIFUZ), estabelecendo, dentro dos efetivos
gerais fixados pelo Ministro da Marinha, as quantidades de Recrutas,
Conscritos e, se for o caso, Praças do CPA e-Reservistas das outras
Forças Armadas a serem incluídos no CPCFN e elaborará as normas
gerais, exigências e instruções que deverão ser observadas para o recrutamento.
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CAPiTULO III

Da Carreira
Art , 6? A Carreira das Praças é considerada segundo três (3) aspectos fundamentais:
I
Comportamento;
II - Aptidão para a Carreira; e
III - Habilitação Profissional.
Parágrafo único. Para efeito de promoção da Praça, os dados relativos aos aspectos a que se refere este artigo serão registrados no Mapa
de Carreira de Praça (MCPI, que será submetido à Comissão de Promoção de Praças (CPP), na época em que for estabelecida.
Art. 7? O desenvolvimento da carreira, a que se refere o Capítulo
IX, visa ao melhor emprego das Praças segundo a necessidade do serviço, assegurando-lhes ao mesmo tempo o acesso compatível com as
suas qualificações.
Art. 8? O fluxo de carreira das Praças do CPCFN será regularizado através da aplicação da Quota Compulsória a que se referem o Estatuto dos Militares e o Capítulo X deste Regulamento, garantido um
mínimo de vagas anuais.
Parágrafo único. O Ministro da Marinha fixará anualmente o número mínimo de vagas para promoção obrigatória, por graduação e
Quadro de Especialistas.
Art. 9? A velocidade máxima na carreira corresponde ao interstício, isto é, o período mínimo de permanência na graduação necessario à obtenção do tirocínio profissional e à utilização adequada na Praça.

CAPiTULO IV
Do Comportamento
Art. 10. O Comportamento da Praça é aferido pela sua conduta
na observância da disciplina, da doutrina e da ética militares, de acordo com o que prescrevem o Estatuto dos Militares e o Regulamento
Disciplinar para a Marinha.
Art. 11. A avaliação do comportamento é fator relevante na seleção das Praças, principalmente para promoção, renovação de compromisso de tempo e matrícula em cursos.
Art. 12. As Praças estão sujeitas à legislação militar e de caráter
geral, que tange aos crimes e contravenções penais e disciplinares.
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Art. 13. A transcrição, nos assentamentos da Praça, de sentenças
judiciais e de notas de punições será feita de acordo como que dispõem
este Regulamento e as instruções pertinentes.
Art. 14. O Cômputo do Comportamento é feito mediante conversão das punições disciplinares, transcritas nos assentamentos, em
(Pontos Perdidos», de conformidade com o seguinte critério:
I - um (l) ponto para cada repreensão, dia de impedimento ou
dia de serviço extraordinário;
H - dois (2) pontos para cada dia de prisão simples; e
IH - três (31 pontos para cada dia de prisão rigorosa.
Parágrafo único. A «Repreensão em Particular» não será levada
em conta no cômputo do comportamento.
Art. 15. Os períodos de condenação por crimes ou contravenções
penais e as penas pecuniárias aplicadas às Praças convertem-se em pontos perdidos. para cômputo de comportamento, da seguinte forma:
I - se decorrente de crime de natureza dolosa, cada mês de condenação equivale a trinta (30) pontos perdidos;
II - se decorrente de crime de natureza culposa, cada mês de
condenação equivala a quinze (15) pontos perdidos; e
III - se decorrente de contravenção penal, cada mês de condenação equivale a vinte (20) pontos perdidos.
§ 1 ~ Nos registos das Praças deve ser lançada a condenação seguida da equivalência de que trata este artigo.
§ 2~ Os (Pontos Perdidos» decorrentes da condenação deverão
ser contados corno se tivessem sido perdidos no semestre correspondente à data da denúncia.
§ 3? A fração de mês de condenação não será computada para
efeito de conversão.

Art. 16. Quando imposta pena detentiva de liberdade, cumulada
com pena pecuniária, para cômputo de comportamento das Pracas e
lançamento em seu-s registros, somar-se-ão os «Pontos Perdidos» correspondentes à pena detentiva e à pena pecuniária.
Parágrafo único. A pena pecuniária, se aplicada isolada ou cornulativamente com penas detentivas, converte-se em «Pontos Perdidos»
da seguinte forma:
I - se decorrente de crime de natureza dolosa, qualquer que tenha sido o seu valor, a pena corresponderá a trinta (301 pontos perdidos;
II - se decorrente de crime de natureza culposa, qualquer que tenha sido o seu valor, a pena corresponderá a quinze (15) pontos perdidos; e
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Il I - se decorrente de contravenção penal, qualquer que tenha sido o seu valor, a pena corresponderá a vinte (20) pontos perdidos.
Art. 17. O cômputo do comportamento será efetuado semestralmente e, ainda, sempre que assim exigirem as circunstâncias relacionadas com a carreira da Praça.
Art. 18. A cada período sem punições, compreendido entre dois
(2) cômputos semestrais sucessivos, corresponderá urna recuperação de
dez (10) pontos anteriormente perdidos.
Parágrafo único. Quando o número de pontos anteriormente perdidos for inferior a dez (10) a recuperação será igual ao número de pontos perdidos em causa.

Art. 19. Os 3?s SG-FN iniciarão novo cômputo de comportamento
a partir da sua promoção a esta graduação.
Art. 20. Os CB e SD-FN terão direito ao Distintivo de Comportamento previsto no Regulamento de Uniformes da Marinha (RUMB)
quando completarem cinco (5) anos de Tempo de Efetivo Serviço na
Marinha sem terem sofrido qualquer punição.
§ 1 ~ Perderá definitivamente o direito ao Distintivo de Comportamento a Praça que for punida.
§ 2? A autorização para uso de Distintivo de Comportamento,
bem como a retirada dessavautor iz acão. competem à autoridade a que
estiver subordinada a Praça.

§ 3? Serão lançadas nos assentamentos da Praça as notas correspondentes à autorização ou à perda do direito ao uso do Distintivo de
Comportamento.

CAPÍTULO V
Da Aptidão para a Carreira
Art. 21. A Aptidão para a Carreira é aferida pelo pendor que as
Praças revelam para Marinha, pelo modo como se dedicam ao serviço e
pela sua capacidade para o mando.
Parágrafo único. A forma de aferição da Aptidão para a Carreira
será estabelecida por intermédio de Instruções baixadas pelo Comando
de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais (CApCFN), com vistas à padronização dos procedimentos a ela relativos.
Art. 22. A Aptidão para a Carreira é expressa por notas de um (1)
a cinco (5), de acordo com a seguinte equivalência:

I
II

Excelente - cinco (5);
Muito Boa - quatro (4);
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Boa IN ormall - três (31;
Aceitável - dois (21; e
Deficiente - um (I).

Art. 23. A Aptidão Média para a Carreira é a média aritmética
das notas de Aptidão para a Carreira, nos períodos seguintes:
I ~ para os CB e SD·FN, desde a inclusão no CPCFN até a ocasião do cômputo; e
U - para os SO e SG-FN, desde a data da promoção a 3~SG até a
ocasião do cômputo.

Art. 24. No caso de ser fracionário o resultado da média referida
no artigo anterior, será seguido o seguinte procedimento:
I

se a fração for menor que cinco décimos (0,5) será despreza-

da;e
II - se a fração for igualou superior a cinco décimos (0,51 o resultado será aumentado para o número inteiro mais próximo.
Art. 25. A Aptidão para a Carreira é aferida pelo Oficial a quem
a Praça estiver diretamente subordinada.
Art. 26. A nota de Aptidão para a Carreira poderá ser modificada
pelo Comandante da üM onde estiverem servindo Oficial Informante.e
a Praça, devendo ser feito o lançamento da correção correspondente
nos assentamentos da Praça.
Art. 27. As notas de Aptidão para a Carreira e de Aptidão Média
para a Carreira serão emitidas semestralmente, nas mesmas datas em
que as de Cômputo de Comportamento.
Art. 28. Quando, no decorrer do semestre, houver movimentação
do Oficial Informante ou da Praça observada, será seguida a seguinte
norma:
I - se, por ocasião da movimentação, o período de observação da
Praça foi igual a três (3) meses ou maior, será emitida nota de Aptidão
para a. Carreira, válida para o semestre; e
II - se, por ocasião da movimentação, o período for menor que
três (3) meses, não será emitida nota de Aptidão para a Carreira,
devendo-se adotar o seguinte procedimento:

ai se, no restante do semestre, houver período de observação igual
ou superior a três (31 meses, a nota correspondente a este período será
válida para o semestre; e
b) se, no restante do semestre, por força de movimentações posteriores, não houver oportunidade de novo período de observação igual
ou superior a três (3) meses, será adotada, para o semestre, a nota do
semestre anterior.
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CAPÍTULO VI
Da Habilitação Profissional
Art. 29. A Habilitação Profissional das Praças obedece a um processo de ensino contínuo e progressivo, constantemente atualizado e
aprimorado, que se estende através de sucessivas fases de estudos e
práticas.
Art. 30. A Habilitação Profissional é obtida e aferida através de
Exames, Cursos e Estágios planejados, dirigidos, controlados e coordenados pelo Comando-Geral do CFN, observadas as competências da
Diretoria Geral do Pessoal da Marinha.
Art. 31. O Plano Geral de Instrução (PGII, elaborado pela Diretoria de Ensino da Marinha, incluirá o planejamento de cursos a vigorar
no ano seguinte, para as Praças do CPCFN, elaborado pelo Comando
de Apoio do CFN segundo diretivas do Comando-Geral do CFN, dele
constando a programação dos cursos, estágios, vagas disponíveis e pormenores pertinentes.
CAPÍTULO VII
Dos Cursos

Seção I
Dos Cursos em Geral
Art. 32.

Os Cursos para o CPCFN obedecem à seguinte classifica-

ção:
I
II

Cursos de Especialização (C-Espc);
Cursos de Subespecialização (C-SubEspc);
III
Cursos de Formação de Sargentos (C-FSG);
IV
Cursos de Aperfeiçoamento (C-Ap);
V
Cursos de Qualificação para Funções Técnicas (C-QFT);
VI
Cursos Especiais (C-ESP);
VII
Cursos Expeditos (C-Exp); e
VIII
Cursos Extraordinários (C-Ext).
Parágrafo único.· Compete ao CApCFN baixar normas relativas
ao funcionamento dos cursos que possibilitam a inclusão no CPCFN na
forma do art. 5?
Art. 33. Os C-SubEspc, C-QFT, C-Esp, C-Exp e C-Ext expecíficos para Praças do CPCFN, regulados por instruções próprias, são
aprovados segundo indicarem as necessidades do serviço identificadas
pelo CGCFN.
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Seção II
Da Matrícula em Curso
Art. 34. As condições para as matrículas, os trancamentos de
matrículas e o funcionamento dos diversos cursos realizados no âmbito
do CFN, serão reguladas pelo CGCFN.
Art. 35. Para ser matriculada em curso, no âmbito ou não do
CFN, a Praça deverá satisfazer aos seguintes requisitos básicos por
ocasião da matrícula:
I - ter Aptidão Física, segundo os padrões estabelecidos pela
Diretoria de Saúde da Marinha e, quando for o caso, possuir Suficiência Física conforme normas específicas estabelecidas pelo CGCFN;
II - ter menos de vinte (201 pontos perdidos no comportamento;
1I1 - não estar presa, mesmo que preventivamente ou em flagrante delito;
IV
não estar definitivamente impedida de acesso;
V - não estar submetida a Conselho de Disciplina; e
VI - ter nota de Aptidão Média para a Carreira igualou superior
a três 131.
Parágrafo único. Além dos requisitos básicos constantes do presente artigo, as normas para funcionamento dos cursos poderão estabe"lecer requisitos específicos, conforme a natureza de cada um, a serem
satisfeitos pelas Praças por ocasião da matrícula.
Art. 36. Para que possa ser matriculada em qualquer curso, a
Praça terá de assumir, por ocasião da matrícula, novo compromisso de
tempo de serviço contado a partir da data em que expirar o vigente na
ocasião, observado o disposto na Seção V do Capítulo IX deste Regulamento.
Parágrafo único. Ficará sem efeito o compromisso assumido se a
Praça for reprovada no curso, prevalecendo o compromisso anterior.
Art. 37. A Praça, cuja matrícula tiver sido trancada, perderá a
correspondente oportunidade de cursar, com os conseqüentes prejuízos
para a carreira previstos neste Regulamento.
§ I? A não-apresentação da Praça chamada para curso será considerada reprovação e, em conseqüência, implicará na perda da correspondente oportunidade de cursar.

§ 2? Não se aplica o disposto no caputdeste artigo e no parágrafo
anterior, à Praça que tiver sua matrícula trancada:

a) em razão de acidente ou doença devidamente comprovados pela
Junta de Saúde competente; e
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b) por motivo de força maior, aceito pelo Comandante de Apoio do
Corpo de Fuzileiros Navais.
§ 3? À Praça que se enquadrar em uma das' exceções descritas no
parágrafo anterior, desde que satisfaça a todos os requisitos pertinentes, será concedida nova màtrícula.
§ 4? A promoção à graduação imediatamente superior de Praça
que obtiver nova matrícula, nos termos do parágrafo anterior, em
C-Espc ou C-FSG, será feita, consoante o § I? do artigo 73, a contar da
data estabelecida:
a) para a promoção da turma em que a Praça teria concluído o curso anteriormente, caso não tivesse trancada a matrícula, em conseqüência de acidente de serviço devidamente comprovado; e
b) para a promoção da turma em que a Praça efetivamente concluiu o curso, nos demais casos.
Art. 38. A seleção de Praças para cursos será competência do
CApCFN, cabendo-lhe baixar as instruções específicas.

Seção III
Dos Cursos de Especialização
Art. 39. Os Cursos de Especialização (C-Espc) destinam-se a habilitar o SD-FN para as funções cujo exercício exija o domínio de técnicas específicas.
Art. 40. O CGCFN estabelecerá, anualmente, o número de vagas
dos diversos Cursos de Especialização, objetivando o preenchimento
das necessidades da Organização.
Art. 41. As vagas de cada Curso de Especialização serão preenchidas, de acordo com a classificação obtida no Concurso de Seleção
correspondente, pelo SD-FN que satisfaçam os requesitos previstos para matrícula no respectivo curso.
§ I? O preenchimento das vagas pode basear-se, ainda, nos seguintes elementos:
a) resultado do Exame de Orientação Profissional; e
bl opção da Praça.
§ 2? As Praças não aproveitadas, de acordo com o critério deste
artigo, serão consideradas inabilitadas no Concurso de Seleção correspondente.

Art. 42. As Praças aprovadas em Curso de Especialização serão,
na data de conclusão do curso, transferidas para o Quadro pertinente,
sendo neste classificadas para todos os efeitos, inclusive antigüidade,
na ordem de classificação final obtida no curso e promovidas a Cabo,
caso não estejam enquadradas em qualquer dos incisos do artigo 90.
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Seção IV
Dos Cursos de Subespecialização
Art. 43. Os Cursos de Subespecialização (C-SubEspc) têm por finalidade preparar a Praça para serviço em setores restritos da Marinha
que exijam habilitações complementares às conferidas pela especialização.
Art. 44. O Curso de Subespecial iz acão poderá substituir o Curso
de Aperfeiçoamento e a esse será considerado equivalente, na forma da
legislação vigente.
Parágrafo único. Para efeito de promoção, a Praça subespecializada em curso equivalente ao de Aperfeiçoamento manterá a antigüidade
relativa, no Quadro respectivo.
Art. 45. A Praça que tiver sua matrícula trancada ou não apresentar quando chamada para Curso de Subespecialização, não poderá
candidatar-se a esse ou a outro Curso de Subespecialização.
Parágrafo único. Excetuam-se as Praças indicadas para Curso de
Subespecialização considerado equivalente ao Curso de Aperfeiçoamento, as quais estarão sujeitas ao disposto no parágrafo 2? do artigo 37.

Seção V
Dos Curas de Formação de Sargentos
Art. 46. Os Cursos de Formação de Sargentos (C-FSG) destinamse a ministrar às Praças os conhecimentos fundamentais para o desempenho das funções de líderes de pequenas frações e das funções próprias de natureza especializada.
Parágrafo único. Para efeito de promoção, a Praça formada em"
Curso equivalente a Curso de Formação de Sargentos manterá sua antigüidade relativa no Quadro respectivo.
Art. 47. A cada Curso de Formação de Sargento corr-esp onde um
Concurso de Seleção aberto para um número de vagas prefixadas pelo
CGCFN e incluidas no Plano Geral de Instrução (PG 11.
§ I? Cada concurso de seleção é válido apenas para o preenchimento das vagas para o qual foi aberto, não cabendo, assim qualquer
direito aos candidatos não aproveitados.
§ 2? Exceção feita ao Curso de Formação de Sargentos Músicos
(C-FSG-MU), podem candidatar-se aos Concursos de Seleção para os
C- FSG, desde que atendam as condições para inscrições estabelecidas
pelo CGCFN, os CB-FN que possuam, no mínimo dois (21 anos na graduação na data da matrícula.
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§ 3? Os SD que concluírem os C~Espc com atuação destacada, segundo condições a serem estabelecidas em ato do ComGerCFN. terão
matrícula no primeiro C-FSG que se realizar, após completarem dois
12) anos na graduação de CB, ficando dispensados do Concurso de Seleção, desde que satisfaçam requisitos que vierem a ser fixados pelo
ComGerCFN.
§ 4? As vagas destinadas a cada Quadro de Especialista, uma vez
abatidas aquelas de que trata o § 3?, serão preenchidas na ordem de
classificação obtida no Concurso de Seleção para o C-FSG, ouvida a
CPP.
Art. 48. Para inscrição no Concurso de Seleção, além do previsto
no artigo 35, os Cabos deverão ter dois (21 anos de serviço na tropa, na
carreira, podendo este prazo ser alterado pelo Ministro da Marinha,
quando considerado necessário.
Art. 49. A critério do Ministro da Marinha, poderá ser destinado
um percentual de vagas no C-FSG para Militares de outras Forças e
para Civis, mediante proposta do CGCFN.
Parágrafo único. Os candidatos civis ou oriundos de outras Forças, ao serem matriculados no C-FSG, serão incorporados ao Serviço
Ativo da Marinha como Praças Especiais e equiparadas a Cabo. Os CB
do CPCFN terão precedência sobre aqueles e no caso dos candidatos
militares, será observada entre si a anterior antiguidade relativa e estes cursarão assuntos específicos que deverão constar do currículo do
C-FSG com vistas à sua atualização militar naval.
Art. 50. Aos Concursos de Seleção ao Curso de Formação de Sargentos Músicos (C-FSG-MU) podem candidatar-se Praças do CPCFN
até a graduação de CB-FN, podendo também inscreverem-se as Praças
do CPA até essa mesma graduação, quando as prescrições do seu Regulamento o permitirem.

Seção VI
Dos Cursos de Aperfeiçoamento

Art. 51. Os Cursos. de Aperfeiçoamento IC-Ap) destinam-se à
atualização e à ampliação de conhecimentos necessários aos SG-FN para o exercício de funções próprias dos graus hierárquicos da 3~ fase da
carreira das Praças do CPCFN, conforme estabelecido no art. 70 deste
Regulamento.
§ I? Cada C- Ap será orientado segundo o escopo da respectiva especialidade.
§ 2? No interesse do serviço, poderão ser considerados equivalentes aos C-Ap os C-SubEspc, C-Ap e C-QFT realizados em Organizações
Extra-Marinha, a critério do Ministro da Marinha.
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Art. 52. Para matricula em C-Ap serão indicados em ordem de
antiguidade, dentro do número de vagas fixadas pelo CGCFN para cada curso, os SG-FN que, possuindo as condições previstas no artigo 35,
tiverem sido aprovados no Exame de Seleção para este curso, ouvida a
CPP.
Parágrafo único. O CGCFN estabelecerá a faixa de antiguidade
dos SG que poderão solicitar inscrição no Exame de Seleção.
Art. 53. O SG-FN que, estando compreendido na faixa de antiguidade mencionada no parágrafo único do artigo 52, deixar de se increver
em Exame de Seleção para o C-Ap ou for reprovado no referido Exame,
num total de três (31 oportunidades, ficará definitivamente impedido de
acesso.
Parágrafo único. A não indicação do SG-FN, será considerada como reprovação no Exame de Seleção.
Art. 54. Todos os SG-FN, que forem matriculados em C-Ap firmarão compromisso de servir à Marinha por um período de três (3)
anos, contados a partir da data da conclusão do curso com aproveitamento.

Seção VII
Dos Cursos de Qualificação para Funções Técnicas
Art. 55. OS C-QFT destinam-se a aprimorar o nível do conhecimentos dos Sargentos num ramo específico da sua especialidade, objetivando o seu emprego em tarefas mais complexas de natureza técnica, bem
como em atividades de ensino e correlatas.
Art. 56. Os Sargentos, para serem matriculados em C-QFT, deverão assumir compromisso de servir à Marinha por um período' de três
(31 anos, contados a partir do término desse curso.

Seção VIII
Dos Demais Cursos
Art. 57. Os Cursos Especiais se destinam à preparação das Praças para serviços que exijam qualificações especiais não conferidas pelos Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento.
Parágrafo único. A Praça será concedida apenas uma única
matrícula nos Cursos Especiais exigidos como requisito para promoção, ressalvados os casos previstos nos §§ 2~ e 3~ do artigo 37.
Art. 58. Os Cursos Expeditos, de pequena duração, são estabelecidos para complementar a habilitação profissional das Praças, conforme a necessidade ocasional do serviço.
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Art. 59. Os Cursos Extraordinários são de natureza transitória e
se destinam ao aprimoramento técnico-profissional das Praças, preenchendo, na época considerada, lacunas deixadas pelos demais cursos
previstos neste Regulamento.
Art. 60. Os Cursos Especiais. Expeditos e Extraordinários realizados no estrangeiro terão a sua equivalência estabelecida pelo Ministro
da Marinha, para fins de carreira.
CAPÍTULO VIII

Dos Estágios
Seção I
Dos Estágios de Avaliação
Art. 61. Os Estágios de Avaliação no CPCFN compreendem duas
(2) categorias:
I - Estágio Inicial, para SD-FN, realizado em Organização Militar na qual a Comissão seja considerada como serviço na Tropa, na forma do art. 83.
II - Estágio de Aplicação, para CB-FN ou SG-FN, conforme o caso, realizado imediatamente após a conclusão dos Cursos de Especialização, Subespec ializ ação, Formação de Sargentos, Aperfeiço amento, Qualificação para Funções Técnicas e Especiais, em Organização
Militar que possua, 'na sua Tabela de Lotação Autorizada, função de
especialidade ou subespecialidade correspondente ao Estágio, e de graduação igualou superior à do estagiário.
Art. 62. A avaliação do desempenho das Praças recém-c ursadas,
feita através dos Estágios tratados neste Capítulo, servirá como
subsídio para a apreciação da eficácia dos cursos realizados.

Seção II
Da Habilitação nos E stágios de Avaliação
Art. 63. Para cada Estágio são previstas tarefas especificadas nas
«Instruções para o Preparo-Técnico Profissional (lPTP)), compatíveis
com o nível de conhecimentos da Praça, e elaborados pelo CApCFN.
Art. 64. Considera-se habilitada no Estágio a Praça que houver
desempenhado as tarefas referidas no artigo anterior, em grau satisfatório.
§ I? O desempenho da Praça no Estágio será avaliado pelo Oficial
ao qual ela estiver subordinada, devendo o grau por ela atribuído ser
apreciado e mantido ou retificado pelo Comandante da OM.

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

87

§ 2? O Estágio de Aplicação correspondente à Qualificação para
Funções Técnicas prescinde da habilitação de que trata este artigo.
Art. 65. À Praça que for inabilitada no Estágio será concedida
uma prorrogação de três (3) meses, correspondentes a nova oportunidade para obtenção do grau satisfatório a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. Se a Praça, no período de prorrogação do Estágio, não lograr a obtenção do grau satisfatório, será considerada inabilitada, ficando impedida definitivamente de acesso e, em caso de Estágio Inicial, licenciada ex officío.

.

.

Art. 66. As instruções para a realização e o controle dos Estágios
de Avaliação serão estabelecidas pelo Comando de Apoio do Corpo de
Puz ileiros Navais.

CAPÍTULO IX

Do Desenvolvimento da Carreira
Seção I
Das Fases da Carreira
Art. 67. A Carreira no CPCFN se desenvolve em três (31 fases
distintas:
I
da inclusão no CPCFN até o término do Curso de Especialização;
II
do término do Curso de E specialização até a promoção a
Terceiro-Sargento (3:SGI, e
III - da promoção a 3:SG atê o desligamento do CPCFN.
Art. 68. N a primeira (1'~) fase da Carreira, as Praças:
I
são incluídas no CPCFN;
II - fazem o E stágio Inicial;
III - exercem funções inerentes ao Quadro Suplementar, independentemente de sua origem;
IV - concorrem a seleção para matricula em Curso de E spec ial ização; e
V - ao término do quinto (5?) ano corno Praça devem ter concluído O Curso de Especialização.
Parágrafo único. As Praças que não tiverem concluído o Curso de
Especialização serão licenciadas do Serviço Ativo da Marinha, ao término do compromisso de engajamento, segundo critérios estabelecidos
pelo ComGerCFN.
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Art. 69. Na segunda (2~) fase da carreira, as Praças:
I - são transferidas para o Quadro correspondente ao Curso de
Especialização em que forem habilitadas e promovidas a Cabo;
II
realizam Estágio de Aplicação do Curso de Especialização;
III
normalmente, exercem funções pertinentes à sua especialidade;
IV
podem ser selecionadas para Cursos de Subespecializacão,
Expeditos, Especiais e Estraordinârios;
V - podem candidatar-se a Concurso de Seleção para Cursos de
Formação de Sargentos; e
VI - fazem o Curso de Formação de Sargentos, de acordo com o
que estabelece os artigos 46 a 50.
§ I? As Praças que nãohouverem preenchido os requisitos para a
promoção a 3?SG ao término do oitavo (8?1 ano de serviço e não se enquadrarem no disposto do art. 121 serão licenciadas do Serviço Ativo
da Marinha.
§ 2? As Praças integrantes da Parcela Especial (PE) de que trata
o art. 121 adquirem estabilidade aos dez (10) anos de tempo de efetivo
serviço.
Art. 70.

N a terceira

(3~)

fase da Carreira, as Praças:

I - são promovidas a 3?SG-FN;
II - fazem o Estágio de Aplicação correspondente ao Curso de
Formação de Sargentos;
IH
normalmente, exercem funções pertinentes à sua especialidade;
IV
podem ser selecionadas para Curso de Subespecializacão.
Expeditos, Especiais, Extraordinários e de Qualificação para Funções
Técnicas;
V - adquirem estabilidade aos dez (lO) anos de tempo de efetivo serviço;
VI - podem candidatar-se ao Exame de Seleção para os Cursos
de Aperfeiçoamento;
VII - fazem o Curso de Aperfeiçoamento da respectiva especialidade, se selecionadas;
VIII
fazem o Estágio de Aplicação do Curso de Aperfeicoamento;
IX
podem candidatar-se ao Concurso de Seleção para o Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais (QOACFN);
X - são promovidas às graduações superiores, de acordo com
as disposições deste Regulamento; e
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são desligadas a pedido ou ex officio do CPCFN. como SO

Seção II
Das Promoções
Art. 71. As promoções do CPCFN serão efetuadas pelos critérios
de merecimento ou antiguidade ou, ainda, por bravura e post mortem.
§ I? OS atos de promoção pelos critérios de merecimento e de ano
tiguidade e post mortem são da competência do CornGerCFN, respeitado o disposto nesta Seção.
§ 2? As promoções por bravura são da competência das autoridades previstas no art. 79.
§ 3? Em casos extraordinários; poderá haver promoção em resarcimento de preterição.
§ 4? As promoções de que trata o parágrafo anterior são da competência do ComGerCFN.
Art. 72. As promoções pelos critérios de merecimento e de ant.iguidade serão efetuados pelo ComGerCFN, assessorado pela CPP. a
qual avaliará as Praças que preencherem os requisitos de promoção.
§ I? Promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma Praça sobre as demais de igual graduação.
§ 2? Promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distinguem a Praça entre seus pares,
avaliados no decurso da carreira e no desempenho de funções, em particular na graduação que ocupa ao ser cogitada para promoção.
§ 3? A composição e normas de funcionamento da CPP serão definidas por ato do ComGerCFN.
Art. 73. As promoções por critérios de merecimento e antiguidade
serão efetuadas semestralmente, para as vagas em cada especialidade
computadas pelo CApCFN, bem como para as vagas decorrentes das
promoções.
§ 1 ~ As épocas de promoção a CB-FN e a 3~SG-FN serão fixadas
pelo CGCFN e estarão vinculadas ao término dos Cursos que habilitam
as Praças ao acesso a essas graduações, conforme estabelecido neste
Regulamento.
§ 2~ A antiguidade na graduação será contada a partir da data da
promoção.
§ 3? Em situações especiais poderão ser realizadas promoções em
épocas fixadas pelo Ministro da Marinha, 'a fim de atender às necess idades do serviço.
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Art. 74. As quotas para as promoções pelos critérios de merecimento e antiguidade serão as seguintes:
I - de 3~ a 2~SG - duas (2) por merecimento e uma (1) por antiguidade;
II - de 2? a 1?SG - três (3) por merecimento e uma (l) por antiguidade; e
1I1 - de 1?SG a SO - cinco (5) por merecimento e uma (I) por antiguidade.
§ I? Sempre que houver vagas a serem preenchidas simultaneamente, as promoções deverão ser processadas sucessivamente, uma a
uma, respeitadas as quotas de merecimento e de antiguidade.
§ 2? A Praça à qual couber a promoção por antiguidade e figurar
na escala de Promoção por merecimento será promovida obrigatoriamente por merecimento na quota de antiguidade. sem prejuízo das futuras quotas de merecimento.
Art. 75.

As vagas nos Quadros serão abertas em virtude de:

I
II
lU
IV
V
VI
VII
VUI
IX

anulação de inclusão no CPCFN;
licenciamento do Serviço Ativo da Marinha;
promoção;
transferência de Quadro;
transferência para a Reserva Remunerada;
reforma;
nomeação para o oficialiato;
falecimento;
aumento d eefet.ivo;
X
agregação; e
XI
exclusão do Serviço Ativo da Marinha, a bem da disciplina ou por deserção.
§ l.? A vaga é considerada aberta citada no Decreto, Portaria ou
outro ato oficial quando dele decorrer, e, nos-demais casos, na data do
evento de que se tiver originado.
§ 2? Caberá ao CApCFN computar as vagas ocorridas e, mediante o licenciamento e a transferência para a Reserva Remunerada pela
aplicação da Quota Compulsória, garantir o número mínimo de vagas
necessárias.
Art. 76. Às vagas de cada graduação, em uma determinada especialidade, concorrerão as Praças de graduação imediatamente inferior
que:
I -

pertençam a essa especialidade;
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n - não estejam impedidas de acesso, por ocasião do cômputo
das vagas; e
In - preencham todos os requistos para a promoção, fixados na
Seção UI deste Capítulo.
§ 1? Respeitados os quantitativos mínimos deSO·FN fixados para
cada especialidade, às demais vagas concorrerão os 1?SG de todas as
especialidades, com exceção dos 1?SG-MU e 1?SG-CT, de acordo com
as normas fixadas pelo CGCFN e com a legislação em vigor.
§ 2? As vagas de SO das especialidades de Músicos (MUI e
Cornetas-Tambores (CT) concorrem apenas 1?SG dessas especial idades.
Art. 77. As promoções pelos critérios de merecimento e antiguidade serão efetuadas tendo-se em consideração, basicamente, os seguintes'
elementos:
I - Aptidão Média para a Carreira e Comportamento, lançados
nos assentamentos, relativos ao último -semestre:
II - Habilitação Profissional; e
III - Resultado da Avaliação dos Mapas de Carreira de Praças
(MCP) pela CPP, segundo as intruções estabelecidas pelo CGCFN.
Art. 78. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido às Praças preteridas o direito à promoção que
lhes caberia e, independente de vagas, se processa segundo os critérios
de merecimento ou de antiguidade:
I - ex officio, quando a preterição houver decorrido, exclusivamente, de ter estado a Praça, à época da promoção, prisioneira de guerra, desaparecida, extraviada, indiciada em inquérito ou submetida a
processo;

n - por decisão do ComGerCFN em requerimento da Praça encaminhado através da autoridade a que· estiver subordinada, dentro de
cento e vinte (120) dias corridos a contar da data em que tomou conhecimento oficial da preterição ou da cessação do fato que lhe deu causa.
Parágrafo único. A Praça promovida em ressarcimento de preterição receberá o número que lhe competir na escala hierárquica, como se
houvesse sido promovida na época devida.
Art. 79. Promoção por bravura é aquela resultante de ato ou atos
não comuns de coragem e audácia que ultrapassam os limites normais
de cumprimento do dever e representam feitos indispensáveis ou úteis
às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanados; são efetuadas pelo Presidente da República,
pelo Ministro da Marinha, pelo Comandantes dos Teatros de Operações
e dos demais Comandos Operacionais, somente quando em Operações
de Guerra.
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§ I? o ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária, procedida por Conselho Especial, para esse fim designado por qualquer das autoridades a que se refere este artigo.
§ 2? A promoção POJ; bravura, não efetivada pelo Presidente da
República, deverá ser confirmada por ato deste.

§ 3? Para a promoção por bravura não se aplicam as ex igências
previstas neste Regulamento para a promoção por merecimento ou antiguidade.
§ 4? Será propiciada à Praça promovida por bravura a oportunidade de satisfazer as condições exigidas para o acesso obtido e, mesmo
que não o consiga, ser-lhe-a facultado continuar no Serviço Ativo, na
graduação a que atingiu. até a idade limite de permanência, quando será
transferida para .a Reserva, com os benefícios que a lei assegurar, não
podendo integrar a Quota compulsória, exceto se voluntariamente.

Art. 80. Promoção post mortem é aquela -que visa a expressar o
reconhecimento da Pátria à Praças falecidas no cumprimento do dever
ou conseqüência disto, ou a reconhecer 0- direito à promoção não efetivada por motivo de óbito e concedida, na graduação imediatamente superior, quando o falecimento ocorrer:
I - em ação de combate ou de manutenção da ordem pública;
II - em conseqüência de ferimento recebido em campanha ou na
manutenção da ordem pública ou de moléstia contraída nessas situações, ou delas decorrentes; e
lU - em acidente em serviço, definido em Decreto do Presidente
da República, ou em conseqüência de moléstia que nele tenha sua causa eficiente.
§ 1 ~ A Praça será também promovida se, ao falecer, satisfazia
condições de acesso e integrava a faixa dos ·c'on.correntes à promoção.
§ 2? A promoção que resultar de qualquer das situações estabelecidas nos incisos I, II e IlI independerá daquela prevista no § I?

§ 3? Os casos de morte por ferimento e moléstia referidos neste
artigo deverão ser comprovados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos de acidente,
baixa ao hospital, papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais
e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

Art. 81. Qualquer promoção indevida de Praça leva-la-á à situação de Excelente, nas condições previstas no Estatuto dos Militares.
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Seção III
Dos Requisitos para Promoção
Art. 82. Para a promoção da Praça à graduação superior por merecimento ou antiguidade, serão exigidos,conforme o caso, os seguintes
requisitos:
I
II
III
IV
V
VI
VII

Interstício;
Comportamento;
Aptidão para a Carreira;
Habilitação Profissional;
Tempo de Serviço na Tropa;
Suficiência Física; e
Aptidão Fisica.

Parágrafo único. Os interstícios fixados nesta Seção poderão ser
reajustados pelo Ministro da Marinha, por proposta do ComGerCFN,
com o propósito de permitir a regulação do fluxo da carreira e o
equilibrio entre os Quadros do CPCFN.
Art. 83. Tempo de Serviço na. Tropa, para fins do disposto neste
Regulamento, é o período de tempo em comissão desempenhada por
Praças, no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros N avais, na Força de
Fuzileiros da Esquadra, nos Grupamentos de Fuzileiros Navais e no
Comando de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais.
Parágrafo único. Será contado como Tempo de Serviço na Tropa o
período de embarque realizado em navio de guerra, Unidade aérea da
Marinha e/ou Organização Militar considerada equivalente, para esse
fim, através de ato do Ministro da Marinha.
Art. 84. O requisito Suficiência Física será aferido segundo padrões fixados pelo ComGerCFN.
Art. 85. Os requisitos para promoção a CB-FN são os seguintes:
I
Comportamento: menos de vinte (20) pontos perdidos;
II - Aptidão Média para a Carreira: nota igualou superior a três
(3);

III - Habilitação em Curso de Especialização;
IV
Tempo de Serviço na Tropa: um (I) ano corno SD-FN;
V
Suficiência Física- comprovada em Teste de Suficiência Ffsica; e
VI
saúde.

Aptidão Física devidamente comprovada em inspeção de

Art. 86.

Os requisitos para promoção a 3?SG-FN são os seguintes:

94

ATOS DO PODER EXECUTIVO

I
11
III

Habilitação no Curso de Formação de Sargentos;
Comportamento: menos de quinze (15) pontos perdidos;
Aptidão Média para a Carreira: nota igualou maior que três

IV

Suficiência Física comprovada em Teste de Suficiência Físi-

V

Tempo de Serviço na Tropa; um (1) ano como CB-FN; e
Aptidão Física devidamente comprovada em inspeção de

(S);
ca;

VI
saúde.
Parágrafo único. As Praças Especiais ~ civis e oriundas de outras Forças - a que se refere o art. 49 deste Regulamento, que sejam
habilitadas nos Cursos de Formação de Sargentos, serão nomeadas SG- .
FN e incluidas no Quadro específico do CPCFN.
Art. 87. Os requisitos para promoção a 2?SG-FN são os seguintes:
I
Interstício: seis (6) anos na graduação de S?SG-FN;

11
Comportamento: menos de dez (lO) pontos perdidos;
IH
Aptidão Média para a Carreira: nota igualou maior que
três (S);
IV - Habilitação em Estágio de Aplicação do Curso de Formação de Sargentos;
V - Tempo de Serviço na Tropa: três (S) anos como SG-FN; sendo, no mínimo, dois (2) na FFE e/ou OM no Setor CGCFN;
VI
Suficiência Física comprovada em teste de Suficiência Física; e
VII
Aptidão Física devidamente comprovada em inspeção de
saúde.
Parágrafo único. Aos S?SG-FN habilitados em Cursos de Qualificação para Funções Técnicas poderá ser .d ispensado, total ou parcialmente, o cumprimento de requisitos de Tempo de Serviço na Tropa, a
critêrio do ComGerCFN.
Art.. 88. Os requisitos para promoção a 1?SG-FN são os seguintes:
I
Insterstício: cinco (5) anos na graduação de 2?SG-FN;
II
Comportamento: menos de cinco (5) pontos perdidos;
III
Aptidão Média para a Carreira: nota igualou maior que
três (S);
IV - Tempo de Serviço na Tropa: cinco (5) anos como SG-FN,
sendo, no mínimo, dois (2) na FFE e/ou OM no Setor CGCFN como
2?SG-FN;
V - Suficiência Física comprovada em Teste de Suficiência
Física;
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VI - Habilitação no Curso e no Estágio de Aplicação de Aperfeiçoamento; e
VII - Aptidão Física devidamente comprovada em inspeção de
saúde.
Parágrafo nico , Aos 2?SG-FN habilitados em Cursos de Qualificação para Funções 'Técnicas poderá ser dispensado, total ou parcialmente, o cumprimento do requisito de Tempo de Serviço na Tropa, a
critério do ComGerCFN.
ú

Art. 89. Os requisitos para promoção a SO-FN são os seguintes:
I
Interstício: quatro (4) anos na graduação de l?SG-FN;
II
Comportamento: zero (O) ponto perdido;
III
Aptidão Média para a Carreira: nota igualou maior que'
quatro (4);
IV - Aprovação em Exame de Habilitação a promoção ou em
Curso Especial considerado equivalente pelo CGCFN;
V .- Tempo de Serviço na Tropa: sete (7) anos como SG-FN;
sendo, no minimo, dois (2) na FFE e/ou üM do Setor CGCFN como
l?SG-FN;
VI - Suficiência Física comprovada em Teste de Suficiência
Física; e
VII - Aptidão Física devidamente comprovada em inspeção de
saúde.

Parágrafo único. Aos 1?SG-FN habilitados em Cursos de Qualificação para Funções Técnicas poderá ser dispensado, total ou parcialmente, o cumprimento do requisito de Tempo de Serviço na Tropa, a
critério do ComGerCFN.
Art. 90. Ficarão impedidas de acesso à graduação superior:
I - Temporariamente, as Praças que à época da promoção:
a) estiverem indiciadas em inquérito ou submetidas a processo, inclusive Conselho de Disciplina;
b) estiverem em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance;
c) estiverem em gozo de licença para tratamento de interesse particular;
d) estiverem prisioneiras de guerra;
e) estiverem desaparecidas ou extraviadas;
1) houverem desertado;
g) não satisfizerem os requisitos para promoção; e
h) estiverem cumprindo pena restritiva de liberdade individual.

II -

Definitivamente, as Praças que:
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a] forem condenadas, por sentença passada em julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a três 131 meses, ou à multa
equivalente, por crime de contravenção penal;
b) forem punidas disciplinarmente com trinta (30) dias de prisão rigorosa no período de um (1) ano, ou perderem noventa (90) pontos de
comportamento no mesmo período;
c) houverem sido consideradas, em inspeção de saúde, incapazes
para o Serviço Naval ou com restrição para o serviço em Unidades de
Tropa ou para exercer a especialidade durante mais de dezoito (18) meses consecuttvos, a não ser que se trate de moléstia adquirida em serviço, conforme lançamento no competente Termo de Inspeção de Saúde;
d) sofrerem duas (2) reprovações em Exame ou Curso que seja requisito para acesso à graduação superior;
e) forem definitivamente inabilitadas em Estágios; e
1) incidirem no disposto no artigo 53.

Seção IV
Das Escalas de Promoção
"Art. 91. Escalas de Promoção por merecimento e antiguidade são
relações nominais de Praças, por especialidade, organizadas pela Comissão de Promoção de Praças e divulgadas pelo CApCFN.
Art. 92. As Escalas de promoção por merecimento e antiguidade
serão organizadas, para cada data de promoção, com um número de
Praças, no máximo, igual a três (3) vezes o número total de vagas computadas, "por graduação, na respectiva especialidade.
Art. 93. Não serão incluídas nas Escalas de Promoção por merecimento e por antiguidade as Praças que estiverem enquadradas no art.
90.
Art. 94. Serão excluídas das Escalas de Promoção por merecimento e antiguidade as Praças que:
I
tenham sido incluídas indevidamente;
II '- vierem a falecer;
1I1 .,- vierem a ser promovidas por bravura ou ressarcimento de
preterição;
IV - passarem para a inatividade ou forem licenciadas do Serviço
Ativo; e
V - ficarem impedidas de acesso nas condições previstas no art.
90.
Art. 95. Serão excluídas das Escalas de promoção por merecimento já organizadas, ou delas não poderão constar, as praças que agregarem ou estiverem agregadas:
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I - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de
pessoa da família;
II - em virtude de se encontrarem no exercício de cargo público
civil, temporário, não-eletivo, inclusive na administração indireta; e
III - por terem passado à disposição de Ministério Civil, de Órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou do Distrito Federal para exercerem função de natureza civil.
Parágrafo único. Para serem incluídas ou reincluídas na Escala
de Promoção por merecimento, as Praças nos casos previstos no «cap ut- deste artigo devem reverter ao Serviço Ativo, no âmbito da Marinha.

Seção V
Dos Compromissos de Tempo de Serviço
Art .. 96. Compromisso de Tempo de Serviço é a obrigação, que assume a Praça que ainda não obteve estabilidade, de permanecer, no Serviço Ativo por período de tempo variável e máximo de três (31 anos', podendo ser: Compromisso Inicial, Engajamento, Reengajamento ou Compromisso de Curso.
§ I? O Compromisso Inicial'é computado a partir da data da incorporação.
§ 2? Engajamento é a primeira prorrogação de tempo de serviço,
contada a partir do término do Compromisso Inicial, e terá a duração
de até dois (2) anos.
§ 3? Reengajamento são as prorrogações de tempo de serviço que
se seguirem ao Engajamento.
§ 4? O Engajamento e o Reengajamento podem ser substituídos
pelo Compromisso de Curso de que tratam os artigos 36 e 56.

Art. 97. Não poderá engajar ou reengajar a Praça que:
I - estiver impedida definitivamente de acesso, por incidir numa das cláusulas impeditivas do inciso 11 do artigo 90;
11 - houver sido considerada fisicamente incapaz para o Serviço
Naval, ou com restrição física para o serviço em Unidade de Tropa, ou
ainda com restrição física para o exercício da sua respectiva especialidade;
III
tiver mais de vinte (20) pontos perdidos de comportamento;
IV
tiver nota de' Aptidão Média para a Carreira menor que três
(3);

e
V

E stiver indiciada em inquérito ou respondendo a processo.
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Art. 98. A Praça que não tiver renovado o compromisso de tempo
de serviço por estar indiciada em inquérito ou respondendo a processo
ou por ter sido considerada temporariamente incapaz ou com restrições
de saúde, uma vez cessada a causa impeditiva poderá requerer a renovação, desde que não incida em nenhuma das cláusulas do artigo 90.
Art. 99. O CGCFN publicará, anualmente, o Plano de Recrutamento e Licenciamento do CFN (RELIFUZI que conterá as normas para o licenciamento e a prestação de compromisso das Praças a vigorar
no ano a que se referir.
Art. 100. Em época conveniente, o CApCFN publicará a relação
das Praças que não deverão assumir novo compromisso, quer pela incidência em qualquer dos dispositivos do artigo 97, quer em decorrência
das normas estabelecidas no Plano de que trata o artigo anterior.
Art. 101. A concessão do engajamento ou do reengajamento está
sujeita à conveniência do serviço, a critério do CGCFN.
Parágrafo único. Poderá ser reeengajada a Praça que for enquadrada no prescrito no artigo 121 deste Regulamento.

Seção VI
Do desligamento
Art. 102. O desligamento consiste na desvinculação da Praça do
CPFN e se efetuará em conseqüência e na forma das disposições do Estatuto dos Militares e legislação complementar.
Art. 103. Sem prejuízo das sanções legais conseqüentes de outras
irregularidades, devidamente apuradas por sindicâncias ou inquérito,
será causa suficiente para anulação da inclusão no CPCFN a comprovação de que a Praça:
I - apresentou falsa documentação para sua incorporação na
Marinha ou inclusão no CPCFN;
II - houvera sido anteriormente excluída de qualquer corporação militar; e
III - não possuía, na ocasião da incorporação ou inclusão no
CPCFN, as condições de saúde exigidas para o Serviço Naval, embora
houvesse sido então considerada apta.
Art. 104. O Licenciamento do Serviço Ativo, concedido à Praça
que tiver terminado o compromisso de tempo de serviço, implica em
sua transferência para a Reserva Não Remunerada.
Art. 105. O Licenciamento do Serviço Ativo, a pedido, não será
concedido à Praça que:
I - tiver Compromisso Inicial, de Engajamento ou Reengajamenta em vigor;
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II - após aprovação em curso, tiver compromisso em vigor assumido para fins de matrícula nesse curso;
III - estiver indiciada em Inquérito Policial Militar, denunciada
ou pronunciada em processo no Foro Militar ou submetida a Conselho
de Disciplina.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, desde que não haja prejuízo para o serviço, a critério do CApCFN, poderá ser licenciada a
Praça que já tiver cumprido a metade do compromisso em vigor, desde
que não esteja enquadrada nos incisos II ou III deste artigo.
Art. 106. O Licenciamento do Serviço Ativo ex officio ocorrerá:
I - para as Praças que forem inabilitadas em Estágio Inicial;
II - para as Praças sem estabilidade assegurada que não houverem engajado ou reengajado, após o término do compromisso, por
não satisfazerem os requisitos exigidos para tal, por não haverem requerido ou, ainda, por terem o seu requerimento de engajamento ou de
reengajamento indeferido pelo CApCFN;
III - para as Praças sem estabilidade assegurada que, ao término do compromisso de tempo, estiverem respondendo a Inquérito Pol icial comum ou a Processo no foro civil;
IV - para as Praças sem estabilidade assegurada que tiverem
sido condenadas, em sentença passada em julgado, a pena restritiva de
liberdade individual superior a três (3) meses ou a multa equivalente,
por crime doloso;
V - para as Praças sem estabilidade assegurada que tiverem sido condenadas em sentença passada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a dois (2) anos, por crime culposo ou contravenção penal;
VI - a bem da disciplina, para as Praças sem estabilidade assegurada que forem punidas disciplinarmente, no período de um (1) ano
com trinta (SO) dias de prisão rigorosa;
VII - para as Praças com ou sem estabilidade assegurada que ingressarem em estabelecimentos ou desenvolverem atividades em Organizações estranhas à Marinha, incompatíveis com o serviço, na forma
prevista no Estatuto dos Militares; e
VIII - para as Praças que incidirem nos demais casos previstos
no Estatuto dos Militares e legislação complementar.
§ I? O licenciamento previsto no inciso IH ficará a critério do
CApCFN que, no caso de decidir efetuá-lo, fará com antecedência a comunicação pertinente à autoridade policial ou judiciária competente, indicando o domicílio da Praça em questão.
§ 2? A Praça que ascender ao Oficialato ou que, como Praça Especial for matriculada em estabelecimento militar destinado à formação
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de Oficiais, será desligada ex oíiicío do CPCFN ao ingressar no Corpo
ou Quadro de Oficiais ou ao ser matriculada no estabelecimento referido.
Art. 107. A exclusão da Praça a bem da disciplina, bem como o
desligamento por deserção, extravio, falecimento, reforma ou transferência para a Reserva ocorrerão como previsto no Estatuto dos Militares e legislação complementar.

CAPÍTULO X
Da Aplicação da Quota Compulsória
Art. 108. A indicação dos SO-FN para integrarem a Quota Compulsória a que se refere o art. 8?· obedecerá às seguintes prescrições:
I - inicialmente serão apreciados pela CPP oS SO-FN que tiverem sido condenados, por sentença passada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual ou a multa equivalente, por crime ou contravenção penal, os quais serão relacionados por ordem crescente de merecimento; em igualdade de merecimento terão prioridade de ingresso na
relação os mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
11 - caso o número de SO-FN compulsados na forma do inciso
anterior não venha a atingir o total das vagas fixadas, esse número será completado, ex oiiicio, obedecendo-se a prioridade abaixo, 'pelos
SO-FN que:
a) não tendo compromisso relativo a curso e, contando mais de
vinte (20) anos de efetivo serviço, requererem inclusão na Quota fixada
para essa graduação, dando-se atendimento, por prioridade, aos mais
idosos e, em caso de mesma idade, aos mais antigos; e
I)) sejam indicados pela CPP como os de menor merecimento; em,
igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma idade,
os mais modernos.
109. A indicação dos SG-FN para integrarem a Quota Compulsória a que se refere o "artigo 8? obedecerá às seguintes prescrições:
I - inicialmente serão apreciados pela CPP os SG-FN que, na
graduação, tiverem sido condenados a pena restritiva de liberdade individual ou multa equivalente por crime ou contravenção penal. Esses
SG se ra n relacionados por graduação e especialidade, em ordem crescente de merecimento; em igualdade de merecimento terão prioridade
. para ingresso na relação os mais idosos e, em caso de mesma idade, os
mais modernos;
11 - caso o número de SG-FN compulsados na forma do inciso
anterior não atinja ototal de vagas fixadas, a'CPP apreciará os SG-FN
que, na graduação, não tiverem sido selecionados para promoção por
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merecimento quando, na mesma oportunidade, tiverem sido selecionadas Praças mais modernas. Esses SG serão .relacionados, por graduação
e especialidade, em ordem crescente de merecimento; em igualdade de
merecimento terão prioridade para ingresso na relação os mais idosos
e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
Il I - se o número de SG-FN compulsados na forma dos incisos
,anteriores ainda não houver atingido o total das vagas fixadas, esse
número será completado, ex oiiicio, obedecendo-se à prioridade seguinte, pelos SG-FN que:
a) não tendo compromisso relativo a curso e, contando mais de
vinte (20) anos de efetivo serviço, requererem inclusão na quoata fixada
para a graduação e especialidade respectíva, dando-se atendimento, por
prioridade, aos mais idosos, em caso de mesma idade, aos mais antigos;
b) estejam incidindo no artigo 90, inciso lI, alineas b, c, d, e ou f;
dentre esses os de menor merecimento, como indicados pela CPP; em
igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma idade,
os mais modernos; e

c) sejam indicados pela CPP como os de menor merecimento; em
igualdade de merecimento, os mais idosos e,em caso de mesma idade,
os mais modernos.
Art. 110. A indicação dos CB-FN para integrarem a Quota Compulsória a que se refere o artigo 8? obedecerá às seguintes prescrições;
I - inicialmente serão apreciados pela CPP os CB-FN que, na
graduação tiverem sido condenados a pena restritiva de liberdade individual ou multa equivalente por crime ou contravenção penal. Esses
CB serão relacionados, por especialidade, em ordem crescente de merecimento; em igualdade de merecimento terão prioridade para ingresso
na relação os mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
11 - caso o número de CB·FN compulsados na forma do inciso
anterior não atingir o total das vagas fixadas para cada especialidade,
a CPP relacionará, por especialidade, em ordem crescente de merecimento, os CB-FN que não tenham sido aprovados por aquela Comissão
para o C-FSG; em igualdade de merecimento terão prioridade para ingresso na relação os mais idosos e, em caso de mesma idade, os mais
modernos; e
IH - se o número de CB-FN compulsados na forma dos incisos
anteriores ainda não houver atingido o total de vagas fixadas para cada
especialidade, esse número será completado, ex oiiicio, obedecendo-se
a prioridade seguinte, pelos CB-FN que:
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a) não tendo compromisso relativo a curso e, contando mais de
vinte (20) anos de efetivo serviço, requererem inclusão na Quota fixada
para a especialidade respectiva, dando-se atendimento, por prioridade,
aos mais idosos e, em caso de mesma idade,aos mais antigos;
b) estejam incidindo no artigo 90, inciso 11, alíneas b, c, d ou e;
dentre esses os de menor merecimento, como indicados pela CPP; em
igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma idade,
os mais modernos; e
c) sejam indicados pela CPP como os de menor merecimento; em
igualdade de merecimento, os mais idosos e, em caso de mesma idade,
os mais modernos.
Art. 111. Aos SO-FN, SG-FN e CB-FN agregados aplicam-se as
disposições dos artigos 108, 109 e 110, respectivamente, e os que forem
relacionados para integrar a Quota Compulsória serão transferidos para a Reserva Remunerada juntamente com os demais integrantes da
Quota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas fixadas.
Parágrafo único. Os SO-FN, SG-FN e CB-FN agregados por terem sido declarados extraviados ou considerados desertores, não serão
atingidos pela Quota Compulsória.
Art. 112. Com vistas à renovação dos diversos Quadros de 'E'specialistas, ao estabelecimento do equilíbrio entre os mesmos e à regularização do acesso das Praças e da Parcela Especial, o Ministério da' Marinha fixará o número de vagas para promoção obrigatória em cada ano
(ano-base}, para as graduações do SO-FN, SG-FN e CB-FN daqueles
Quadros; desse número serão deduzidos, para o cálculo da Quota COmpulsória;
I - as vagas fixadas para a graduação superior, no referido
ano-base; e
II - as vagas havidas durante o ano-base e .abert.as entre I? de
janeiro e 31 de dezembro, inclusive.
§ I? Não serão enquadradas no inciso 11 as vagas que resultarem
da aplicação da Quota Compulsória relativa ao ano- base anterior, bem
como aquelas que, abertas durante o ano-base, tiverem sido preenchidas por Praças excedentes nos respectivos Quadros e que a eles tenham
revertido em virtude de haverem cessado as causas que deram origem
às agregações, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2? As vagas decorrentes da aplicação direta da Quota Compulsória e as resultantes das promoções efetivadas nas diversas graduações em face daquela aplicação não serão preenchidas por Praças excedentes ou agregadas que reverterem em virtude de haverem cessado as
causas que deram origem às agregações.
§ 3? As Quotas Compulsórias somente serão aplicadas, nas graduações de SO, I? SG e 2? SG, quando houver, na graduação imediatamente abaixo, Praças que satisfaçam as condições de acesso.
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§ 4? As frações que resultarem da aplicação das proporções, estabelecidas no art. 8?, serão adicionadas, cumulativamente, aos cálculos
correspondentes dos anos-base seguintes, até completar-se pelo menos
um (1) inteiro que, então, será computado para obtenção de uma (l) vaga para promoção obrigatória.
Art. 113. Os SO-FN, SG-FN e CB-FN, atingidos pela Quota Compulsória, serão avisados e poderão apresentar recursos ao Comandante
de Apoio do CFN no prazo de quinze (15) dias, a contar da data do recebimento do citado aviso, segundo instruções que serão baixadas pelo
Comandante de Apoio.

CAPÍTULO XI
Da agregação, da Reversão e da Reinc1usão

Art. 114. As Praças serão agregadas aos respectivos Quadros, reverterão ao Serviço Ativo da Marinha e serão reincluídas no CPCFN,
nos casos previstos no Estatuto dos Militares e legislação complementar específica.
Art. 115. As Praças excluídas por deserção ou extravio, ao serem
capturadas ou ao se apresentarem serão submetidas à inspeção de saúde, e, se consideradas aptas para o Serviço Ativo da Marinha, reincluídas no CPCFN e a seguir agregadas.
Art. 116. Os atos de agregação, de reversão e de reinclusão serão
da competência do ComGerCFN.
CAPÍTULO XII

Das Dienosiçoes Gerais
Art. 117. As Praças estão sujeitas à legislação da Marinha, como
sejam o Regulamento de Uniformes da Marinha, o Regulamento Disciplinar para a Marinha e a Ordenação Geral para o Serviço da Armada,
e também à legislação militar de caráter geral, consubstanciada, principalmente no Estatuto dos Militares, Lei de Remuneração dos Militares
e Código Penal Militar.
Art. 118. Os deveres, responsabilidades e atribuições funcionais
das Praças, bem como a sua distribuição pelos alojamentos e ranchos,
estão especificados nos Regimentos Internos, nas Organizações Administrativas ou Ordens Internas das Organizações Militares.
Art. 119. Periodicamente, o CApCFN organizará e publicará relações das Praças existentes no CPCFN, em ordem decrescente de antiguidade, por Quadros, Especialidades e Graduações.

104

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 120. As Praças serão submetidas à inspeção de saúde para
os seguintes fins:
I
inclusão no CPCFN;
II
prorrogação de tempo de serviço;
Il l
seleção para cursos;
IV
controle periódico psicofísico;
V
verificação de incapacidade temporária ou definitiva;
VI
licença para tratamento de saúde;
VII
requisitos de Justiça e Disciplina;
VIII
instauração de Inquérito Sanitário de Origem;
IX
convocação; e
X
desligamento.
Parágrafo único. As Praças poderão ainda ser submetidas à inspeção de saúde para outras finalidades, a critério da Administração.
Art. 121. Os Cabos, que não houverem preenchido os requisitos
para promoção a 3?SG ao término do oitavo (8?) ano de serviço, poderão reengajar, a critério do ComGerCFN. passando a constituir uma
Parcela Especial, cujo efetivo será fixado, anualmente, pelo Ministro
da Marinha, caso preencham as seguintes condições de Comportamento
e Aptidão Média para a Carreira:
I - Comportamento: menos de quinze (15) pontos perdidos na
graduação, computados ao término do compromisso anterior; e
II - Aptidão Média para a Carreira: igualou superior a três (3),
avaliada de acordo com o estabelecido no Capitulo V.
§ I? O Ministro da Marinha poderá autorizar o ingresso de Soldados na Parcela Especial, em caráter excepcional, mediante proposta do
ComGerCFN.
§ 2? As Praças de que trata este artigo, poderão, a critério do
ComGerCFN, candidatar-se aos Concursos de Seleção para os Cursos
de Especialização e de Formação de Sargentos e, se habilitados, ingressarão nas fases seguintes da carreira, estabelecidas no artigo 70.
§ 3? As Praças Especialistas de que trata este artigo poderão,
também, vir a constituir o Quadro Especial de Sargentos do Corpo de
Fuzileiros N avais, o qual será regido por regulamento específico.
§ 4? As Praças de que tratam os parágrafos anteriores, uma vez
promovidas a 3?SG, serão desligadas da Parcela Especial.

Art. 122. Para inscrição nos Concursos ou Exames para ingresso
em Estabelecimentos ou Organizações estranhas à Marinha, a Praça
deverá requerer permissão, em tempo, ao CApCFN, que julgará de
acordo com os interesses do serviço.
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Parágrafo único. Julgada a atividade incompatível com o serviço,
quando do ingresso no Estabelecimento ou na Organização, a Praça será licenciada do Serviço Ativo da Marinha ex DElicio, na forma do artigo 106, inciso VII.
Art. 123. O aspecto fisionômico das Praças do CPCFN é regulado
pela Ordenança Geral para o Serviço da Armada, complementada por
instruções do CGCFN.
CAPÍTULO XIII
Das Disposições Transitórias
Art. 124. A dispensa de que trata o § 3? do artigo 47passará a vigorar para as praças que vierem a concluir os Cursos de Especialização
após a entrada em vigor deste Regulamento.
Art. 125. Os SG·FN que, até a data da vigência do presente Deereto, tiverem deixado de se inscrever por duas (2) vezes em Exame de
Seleção para Curso de Aperfeiçoamento e ainda tiverem sido inabilitados por uma (1) vez no referido Exame, terão mais urna (1) oport.unidade para se candidatar ao Curso em questão.
Art. 126. Os atuais CB·FN, 3?SG·FN, 2?SG·FN e I?SG·FN, até
que sejam promovidos à graduação imediatamente superior, serão d ispensados dos requisitos de Tempo de Serviço na Tropa constantes do
presente Decreto, bastando-lhes o cumprimento dos tempos previstos
no Regulamento aprovado pelo Decreto n? 79.770 de 3 de junho de 1977,
que para isso lhes fica assegurado.
Art. 127. Os atuais SD·FN habilitados em Curso de Espec ializ ação serão promovidos a CB·FN, no prazo de cento e oitenta (180) dias,
respeitadas as disposições do artigo 42.
Art. 128. As quotas a que se referem o artigo 74 somente serão
aplicadas nas promoções que ocorrerem a partir de I? de janeiro de
1986.
Art. 129. Os casos não previstos neste Regulamento, especialmente aqueles decorrentes da transição entre o mesmo e o aprovado pelo
Decreto n ? 79.770 de 3 de junho de 1977, serão resolvidos pelo Ministro'
da Marinha.
DECRETO N? 90.336, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Concede â Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON. eutorízeçao
para proceder o aumento do seu capital
inicial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica a Empresa Gerencial de Projetos Navais
EMGEPRON, autorizada a promover a elevação do seu capital de Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para Cr$ 141.287.654,84 (cento e
quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e oitenta e quatro centavos), pela incorporação de recursos de lucros acumulados.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 90.337, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre o Presídio da Marinha,
criado pelo Decreto n:' 59.317. de 28 de setem bro de 1966, e dá outras providências.

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 11, itens VI e VII do Decreto n? 62.860, de 18 de junho
de 1968, na redação dada pelo Decreto n? 85.924, de 22 de abril de 1981,
DECRETA:
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n? 59.394, de 14 de outubro de 1966, e demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 90.338, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Concede autorização à empresa BP Petroleum Development Brazil Límíted, 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.
- PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães 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 MME n? 00004/84,
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DECRETA:
Art. I? É concedida autorização à empresa BP Petroleum Development Brazil Limited, para operar no mar territorial do Brasil, Iix ado pelo Decreto-lei n? 1.098, de 25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, mediante o Contrato de Risco
ACS-145, de 8 de fevereiro de 1984, celebrado pela mesma com a Petróleo Brasileiro S .A. - PETROBRÀS, 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 pelo tempo exigido para o
cumprimento das obrigações previstas no Contrato, sem prejuízo de .
sua revogação a qualquer tempo.
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. - PETROBRÀS,
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, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
César Cals

DECRETO N? 90.339, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984
Concede eutorizeçso à Marathon Petroleum Norte Breeíl, Ltd., 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 S.A.
PETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribu içõe s que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e, 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 MME n" 00014/84,
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DECRETA:
Art. I? Ê concedida autorização à Ma rathon Retroleum N arte
Brazil Ltd., 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. - PETROBRÁS, mediante o Contrato de Risco ACS-18, de
20 de julho de 1979, celebrado pela mesma com a Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS, para execução de exploração petrolifera com
embarcações contratadas pela referida empresa, ou de sua propriedade.
Art. 2? A autorização de que trata o presente decreto compreende
os fins mencionados no artigo I? e, vigorará pelo tempo exigido para o
cumprimento das obrigações previstas no contrato, sem prejuízo de sua
revogação, a qualquer tempo.
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 estrangeiras.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
César Cals

DECRETO N? 90.340, DE 17 DE OUTUBRO DE 1984
Ratifica a revisão do projeto e da planta de situação, a que se refere o Decreto n:'
87.233, de 1.° de junho de 1982, que declara
de utilidade pública, para fins de constituicão de servidão administrativa, faixas de
terra destinadas à passagem de trechos de
linhas de transmissão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 701.191/82,
DECRETA:
Art. I? É ratificada a revrsao, conforme desenho n? DEN25.05.84-0190, do projeto e da Planta de Situação n? DEN-25.05.82-0236,
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a que se refere o Decreto n? 87.233, de I? de junho de 1982, aprovada
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Aguas e Eletricidade,
do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 701.191/82.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
César Cals

DECRETO N? 90.341, DE 17 DE OUTUBRO DE 1984
Renova prazo de concessão outorgada à
"Faixa Azul» Indústria de Móveis para Escritório Ltda., para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um
desnível existente no rio do Peixe. para uso
exclusivo, no Município de Piedade, Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 80, do Decreto n? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e o que
consta do Processo MME n'' 746.624/83,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da
data de publicação deste decreto, a concessão outorgada inicialmente à
Indústrias «Cama Patente L. Liscio S.A.n, pelo Decreto n? 35.756, de I?
de julho de 1954 e, posteriormente, transferida à «Faixa Azul» Indústria de Móveis para Escritório Ltda.. pelo Decreto n? 70.982, de 15 de
agosto de 1972, para o aproveitamento progressivo da energia hidráultca de um desnível existente no rio do Peixe, para uso exclusivo, no
Município de Piedade, Estado de São Paulo.
Art. 2? A (Faixa Azul» Indústria de Móveis para Escritório
Ltda., observará as condições previstas no Decreto n" 35.756, de I? de
julho de 1954, e outras que vierem a ser estipuladas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
César Cals

ATOS DO PODER EXECUTIVO

110

DECRETO N° 90.342, DE 18 DE OUTUBRO DE 1984
Cria a Medalha de Mérito Caü-u.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Ill. da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? E criada a Medalha de Mérito Cairu, que se destina a galardoar aqueles que hajam se distinguido de maneira notável ou relevante, ou houverem contribuído para o progresso do País, no Setor da
Indústria, do Comércio, do Turismo ou da Tecnologia.
Parágrafo único. É escolhido, como patrono do Ministério da Indústria e do Comércio, José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu.
Art. 2? O Regulamento da «Medalha de Mérito Cairu» será baixado em Portaria do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Murilo Badaró

DECRETO

N~

90.343, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Outorga concessão ao Sistema loeneme
de Comumcacão Ltda., para explorar serviço de reâíoâítueao sonora em onda média,
na cidade de Ipanema, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item Ll I. da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto 'n~ 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
7.649/81, (Edital n? 33/81),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão ao Sistema Ipanema de Corounicacão Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de -Ipanema, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n'' 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.344, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Acrescenta parágrafos ao artigo 3.° do
Decreto n? 69.442, de 29 de outubro de 1971,
que instituiu a Comissão Naval Brasileira na Europa, com sede em Londres,
Inglaterra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
D E C R E T A:

Art. I? Ficam acrescentados ao artigo 3? do Decreto n? 69.442, de
29 de outubro de 1971, alterado pelo Decreto n? 86.216, de 15 de julho de
1981 e pelo Decreto n? 87.746, de 29 de outubro de 1982, os §§ 1? e 2?,
com a seguinte redação:
«Art. 3?
.
§ I? Poderão ser nomeados, em caráter excepcional, oficiais e praças para servirem na Comissão,com encargos específicos de fiscalização de construções e de recebimento de unidades navais e de material pertinente em outros países da Europa.
§ 2? Os oficiais e praças, com os respectivos encargos, de
que trata o parágrafo anterior, serão subordinados diretamente
a órgão designado pelo Ministro da Marinha».
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Art. 2? O Ministro da Marinha. baixará os atos complementares
necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições erncontrário.

Brasília, 22 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 90.345, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 847.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 847.000.000 (oitocentos e quarenta e
sete 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96 da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 23-10-84.
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DECRETO N? 90.346, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984
Abre li Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.783.240.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.783.240.000 (um bilhão, setecentos e oitenta e três milhões, duzentos 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 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, 22 de outubro de ] 984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 23-10-84.

DECRETO N? 90.347, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a implantação de área de
proteção ambiental nos Municípios de Cananéia, Iguape e Peruibe, no Estado de São
Paulo. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, e tendo em vista
o que dispõem o artigo 8?, da Lei n? 6.902, de 27 de abril de 1981, e o artigo 32, do Decreto n? 88.351, de 1? de junho de 1983,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Sob a denominação de Ap a Cananéia - Iguape - Pe·
ruíbe, fica declarada área de proteção ambiental, as regiões situadas
nos Municípios de Cananéia;: Iguape, Peruíbe, Itariri e Miracatu, no
Estado de São Paulo, com as delimitações geográficas constantes do artigo 3?, deste decreto.
Art. 2? A declaração de que trata o artigo anterior, além de possibilitar, às comunidades caiçaras, o exercício de suas atividades, dentro
dos padrões culturais estabelecidos historicamente, e de conter a ocupação das encostas passíveis de erosão, tem por objetivo proteger e
preservar:
a) os ecossistemas, desde os manguezais das faixas litorâneas, até as regiões de campo, nos trechos de maiores altitudes;
b) as espécies ameaçadas de extinção;
c) as áreas de nidificação de aves marinhas e de arribação;
d) os sítios arqueológicos;
e) os remanescentes da floresta atlântica;
1) a qualidade dos recursos hídricos.
Art. 3? A Apa Cananéia delimitações geográficas:

Iguape -

Peruíbe tem as seguintes

I - perímetro a nordeste de Iguape - o primeiro perímetro, situado a nordeste da cidade de Iguape, inica-se na foz do
Rio Una do Prelado ou Comprido, próximo ao Porto do Prelado,
na Praia de .Iuré ia (ponto 01); segue, a montante. pelo Rio Una
do Prelado, até a confluência com o Córrego do Morro do Macedo ou Itinguinha, que também é divisa dos Municípios de Igu ape e Peruibe (ponto 02); segue, em direção Norte, pela divisa
dos M unicipios de Iguape e Peruíbe, até o cruzamento com a
curva de nível de cota altimétrica 20 metros (ponto 03); segue,
em linha reta, em direção Nordeste, até a confluência do Rio Pereque com O Ribeirão Urubucucaba (ponto 04); segue, a montante, pelo Ribeirão Urubuçucaba, até o cruzamento com a curva
de nível de cota altimétrica 40 metros (ponto 05); segue, inicialmente, em direção Leste, e, depois, em direção Oeste, pela curva de nível de cota altimétrica 40 metros, até o cruzamento com
o Ribeirão do Quatinga (ponto 06); segue, a jusante, pelo Ribeirão do Quatinga, até o cruzamento com a curva de nível de cota
altimétrica 20 metros (ponto 07); segue, em direção Oeste, pela
curva de nivel de cota altimétrica 20 metros, até o cruzamento
com Ribeirão Cabuçu (ponto 08); segue, em linha reta, em direção Noroeste, até a confluência do Córrego Salga com o Córrego
Cachoeira do Martins (ponto 09); segue, em linha reta, em dire-
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ção Norte, até o cruzamento do Córrego da Ana Dias com o Ribeirão Ubatubinha (ponto 10); segue, em linha reta, em direção
Leste, até a confluência do Córrego do Braunho com o Córrego
Vermelho (ponto 11); segue, em linha reta, em direção Nordeste,
até o ponto mais elevado do Morro do Itatinga (ponto 12); segue, em direção Leste, pela divisa dos Municípios de Peruíbe e
Itariri, até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 20 metros (ponto 13); segue, em direção Norte, pela curva de
nível de cota altimétrica 20 metros, até o cruzamento com o Córrego do Guaxiru (ponto 14); segue, em linha reta, em direção
N arte, até o ponto mais elevado do Morro Alto (ponto 15); segue, pela divisa dos Municípios de Peruíbe e Itariri, e, em continuidade, pela divisa dos Municípios de Itariri e Pedro de 'I'oledo, 'cujas divisas coincidem com o limite do Parque Estadual da
Serra do Mar, até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 100 metros (ponto 16); segue, em direção Sul, até a
confl uência do Rio Guanhanhã com o Rio do Azeite (ponto 17);
segue, a montante, pelo Rio Guanhanhã, até a confluência com o
Ribeirão do Óleo (ponto 18); segue, em linha reta, em direção
Sul, 'até a confluência do Areadinho com o Ribeirão do Areado
(ponto 19); segue, a montante, pela margem do Ribeirão do
Areado, até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 100 metros (ponto 20); segue, inicialmente, em direção Oe ste,e, depois, em direção Sul, pela curva de nível de cota altimétrica 100 metros, até o cruzamento com o Ribeirão da Água Parada (ponto 21); segue, em linha reta, em direção Noroeste, até o
ponto mais elevado do Pico do Guarda-Chuva (ponto 22); segue,
inicialmente, pela divisa dos Municípios de Itariri e Pedro de
Toledo, e, depois, Iguape e Pedro de Toledo, até encontrar o limite do Município de Miracatu (ponto 23); segue, em direção
Oeste, pela divisa dos Municípios de Miracatu e Pedro de Toledo, até encontrar a curva de nível de cota altimétrica de 500 metros mais próximo da nascente do Ribeirão Braço do Meio (ponto 24); segue, em linha reta, em direção Oeste, até encontrar o
ponto de cruzamento do Ribeirão Jacuguaçu com a curva de
nível de cota altimétrica 400 metros (ponto 25); segue, a jusante,
pelo' Ribeirão Jacuguaçu, até a confluência com o Rio do Bananal (ponto 26); segue, a jusante, pelo Rio do Bananal, até a confluência com o Ribeirão Travessão (ponto 27); segue, em linha
reta, em direção Sudoeste, até o cruzamento do Rio Itimirim
com a curva de nível de cota altimétrica 400 metros (ponto 28);
segue, a i usante, pelo Rio Itimirim, até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 100 metros (ponto 291; segue, inicialmente, em direção Sul, e, depois, Leste, pela curva de nível
de cota altimétrica 100 metros, até o cruzamento com o Rio
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Branco da Serra (ponto 30); segue, a jusante, pelo Rio Branco
da Serra, até a confluência com o Rio Itinguçu (ponto 31); segue, a i usante, pelo Rio Itinguçu, até a confluência do mesmo
com o Rio Una da Aldeia e com o Rio das Pedras (ponto 32); segue, a jusante, pelo Rio Una da Aldeia, até o ponto mais avançado, em 'direção Norte, da faixa do limite do manguezal, situadona margem direita deste Rio (ponto 33); segue, em linha reta,
em direção Sudoeste, até o limite Oeste da faixa do manguezal,
situado à margem esquerda do Rio da Ribeira de Iguape (ponto
34); segue, em linha reta, em direção Sudeste, cruzando o Rio da
Ribeira do Iguape, até o ponto mais avançado, em direção Oes~
te, da faixa do manguezal, situado a 300 metros da foz do Rio
Pindu, afluente da margem direita do Rio da Ribeira do Igua pe
(ponto 35); segue, em linha reta, em direção sul, pelo limite Oeste da faixa da maré mais alta dos manguezais, situados a 300
metros do Rio do Pindu, afluente da margem direita do Rio Ribeira do Iguape, até o cruzamento desta reta com a cruva de
nível de cota altimétrica 20 metros (ponto 36); segue, inicialmente, em direção Sudoeste, e, depois, em direção Nordeste, até
contornar o Morro do Espia, situado a cavaleiro da cidade de
Iguape, seguindo, em direção Nordeste, sempre pela mesma cota alt.imétrica, até o cruzamento com 'O Ribeirão do Sambaqui
(ponto 37); segue, a jusante, pelo Ribeirão do Sambaqui, até a
faixa de limite dos manguezais, situados à margem direita desse
Rio (ponto 38); segue, em direção Oeste, pela faixa de limite Sul
deste manguez al, até o ponto central do ancoradouro da balsa,
que dá acesso à Vila da Barra do Ribeira (ponto 39); segue, em
linha reta, em direção Nordeste, cruzando o Rio da Ribeira do
Igua pe, até a foz do Rio Suá-Mirim (ponto 40); segue, a montante, pelo Rio Suá-Mirim, até a confluência com o Rio Acaraú
(ponto 41); segue, em linha reta, pela perpendicular à linha das
marés da praia da Juréia, até encontrar o ponto de cruzamento
com a linha das marés média (ponto 421; segue, em direção N ardeste, pela linha das marés médias, da praia da .Juré ía, até encontrar o ponto 01 de fechamento deste perímetro, ou seja, foz
do Rio Una do Prelado.
II - perímetro a sudoeste de Iguape - O segundo perímetro, situado mais a sudoeste do Município de Iguape, inicia-se
no ponto mais avançado, em direção Norte, da Ponta do Perigo,
localizado no extremo norte da Ilha do Cardoso (ponto Ol ): segue, em linha reta, em direção Nordeste, cruzando a Barra de
Cananéia, até o ponto mais avançado, em direção Sul, da Praia
do Pontal, localizado no extremo Sul da Ilha Comprida (ponto
02); segue, dois quilômetros, em direção. N arte, pela faixa da
maré média da Praia do Pontal, na Ilha Comprida (ponto 03);
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segue, em linha reta, em direção Oeste, até] 00 metros antes de
encontrar a costa da Ilha Comprida, voltada para Baía de T'rapandé (ponto 04); segue, em direção Norte, pela linha situada a
l 00 metros de distãncia da costa da Ilha Comprida, no Mar de
Cana né ia, voltada para o Mar de Cana né ia, até encontrar o ponto mais avançado, em direção Sul, da várzea da margem esquerda do Rio Nóbrega (ponto 05); segue, incialmente, em direção
Leste, pela margem esquerda da várzea do Rio N ó brega, e, depois, continuando pela margem direita da várzea do mesmo Rio,
até 100 metros antes de encontrar a costa da Ilha Comprida,
voltada para o Mar de Cananéia (ponto 06l; segue, em direção
N ardeste, pela linha, distante de 100 metros da costa da Ilha
Comprida, voltada para o Mar Pequeno ou de Iguape, contornando e incluindo os ma nguez ais existentes até o ponto mais
próximo à foz do Córrego Sorocabinha, situado na margem continental do Mar Pequeno (ponto 07); segue, em direção N arte, pela linha distante 100 metros, da Costa da Ilha Comprida, voltada
para o Mar de Iguape ou Mar Pequeno, até dois quilômetros antes
de ponto avançado, em direção Norte, da Ilha Comprida (ponto 08);
segue, em direção Sudeste, pela menor distancia, até encontrar
a linha de maré média, na costa da Ilha Comprida, voltada ao
Oceano Atlântico (ponto 09); segue, em direção Nordeste, pela
linha da maré média, ao longo da costa da Ilha Comprida, voltada para o Oceano Atlântico, até o ponto mais avançado, em
direção Leste, da Ilha Comprida (ponto 10); segue, em linha reta, em direção Nordeste, cruzando o Mar de Iguape ou Mar Pequeno , até o ponto mais avançado, em direção Sul, da Praia da
Prainha (ponto 11); segue, em direção Sul, ao longo da costa
continental do Mar de Iguape ou Mar Pequeno, até o ponto
mais avançado, em direção Sul, da margem esquerda do Canal
do Valo Grande (ponto 12); segue, a montante, pela margem esquerda do canal do Valo Grande, até encontrar o ponto mais
avançado, em direção Leste, da Barragem do Valo Grande (ponto 13l; segue, em direção Oeste, pela parte alta da Barragem do
Valo Grande, até o ponto mais avançado desta, em direção Oeste (ponto 14); segue, a jusante, pela margem direita do Canal do
Valo Grande, até encontrar uma linha distante 100 metros, antes do ponto mais avançado, em direção Nordeste, da faixa do
limite do manguez al, localizado à margem direita deste Canal
(ponto 15); segue, em direção Sudoeste, por uma linha distante
100 metros, ao longo da costa continental do Mar Pequeno ou de
Iguape, até encontrar o ponto definido por seu cruzamento com
uma reta que parte em direção ao Mar Pequeno, como continuação da linha de Alta Tensão, que vem de Pariquera-Açu, em direção a Iguape (ponto 16); segue, por esta reta, em direção No-
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roeste- até onde a linha de Alta Tensão, que vem de Pariquer aAcu. em direção a Iguape, se encontra com a Rodovia Estadual
8P-222 (ponto 17); segue, inicialmente, em direção Noroeste e
depois a Sudoeste, pela linha de Alta Tensão, em direção à
Pariquera-Acu , acompanhando a Rodovia Estadual SP-222, até
onde esta linha cruza com a referida Rodovia (ponto 18); segue,
em direção Oeste, acompanhando o espigão da Serra, que divide
as águas da Bacia do Rio Cordeiro e as águas dos Ribeirões da
Arataca e do Braço Preto, até encontrar a divisa dos Municípios de Iguape e Pariquera-Açu (ponto 19); segue, em d ir ecão Oeste, inicialmente pela divisa dos Municípios de
Pariquera-Açu e Iguape, e, depois, pela divisa dos Municípios
de Cananéia e Pariquera-Acu. Cananéia e Jucupiranga, Cananéia e Barra do Turvo, até encontrar o limite do Parque Esta-"
dual de Jucupiranga (ponto 20); segue, em direção Sul, pelo limite do Parque Estadual de Jucupiranga, até encontrar a divisa
dos Estados de São Paulo e Paraná (ponto 21); segue, em direção Leste, pela divisa dos Estados de São Paulo e Paraná até
encontrar a restinga da Ilha do Cardoso, no ponto situado junto
ao cruzamento dos Canais do Ararapira e do Varadouro (ponto
22); segue, inicialmente, em direção Norte, pela costa da Ilha do
Cardoso, que faceia o canal de Ararapira, e, depois, em direção
Leste, face ando a Baía Trapandé, sempre coincidindo com o limite do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, até o ponto inicial
e de fechamento deste perímetro.
l l I - na Ilha de Cananéia, a área incluída é a que está voltada para os mares de Canané ia , Cubatão, Itapitangui e Baía de
'I'r-ap a ndé , Inicia-se na foz do Córrego do Jacó, localizado ao
Norte das Ilhas do Pai-Mato, no Sul do Mar de Canané ia (ponto
01); segue, a montante, pelo Córrego do Jacó, até o cruzamento
com a linha distante 100 metros da costa da Ilha de Cananéia
(ponto 02); segue, em direção Norte, por uma linha distante 100
metros, ao longo da costa da Ilha de Canané ia, no Mar de Cananéia ou Mar de Fora, até o ponto mais avançado, em direção
Sudoeste, da faixa do limite do manguez al da Ilha de Cananéia,
localizado a Oeste da Ilha do Boqueirão (ponto 03); segue, inicialmente, em direção N arte, e depois em direção Sul, por uma
linha distante 100 metros, ao longo da costa da Ilha de Cananéia, contornando, inclusive, a faixa do limite dos manguezais,
a partir daí existentes, até o ponto mais avançado, em direção
Sul, da faixa do limite do manguezal, situado a Leste da Foz do
Córrego da Folha-Larga (ponto 04); segue, inicialmente, em direção Sul, e, depois, em direção Leste, por uma linha, distante 100
metros, ao longo da costa da Ilha de Cananéia. voltada, inicialmente, para o Mar de Cubatão ou Mar de Dentro, e, depois, vol-
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tada para a Baía de Trapandé, contornando, inclusive, a faixa
do limite dos banhados dos Rios Boguassu, Batatal e Aratu, até
o ponto mais avançado, em direção Nordeste, da várzea, localizada ao Sul do Morro de São João (ponto 051; segue, pela menor
distância, em direção Leste, até encontrar a costa da Ilha de
Cananéia, voltada para o Mar de Cananéia ou Mar de Fora
(ponto 06); segue, em direção Norte, acompanhando a costa da
Ilha de Cananéia, voltada para o Mar de Cananéia ou Mar de
Fora, até a foz do Córrego Jacó, ponto inicial e de fechamento
deste perímetro.
IV - outras áreas íncluídas:
a) Mares - fazem parte da Apa Cananéia-Iguape-Peruíbe o
canal de Ararapira, mares de Itapitangui, de Cubatão ou Mar
de Dentro, de Cananéia ou Mar de Fora, Mar de Iguape ou Mar
Pequeno e a Baía de Trapandé, bem como todas as ilhas neles
situadas;
b) Morros - ficam incluídos, também, na APA o Morro de
São João, situado ao Sul da cidade de Cananéia, o morrete, na
Ilha Comprida e o Morro de Icapara, situado ao Norte da Vila
de mesmo nome, todos a partir da curva de nível de cota altimétrica 20 metros.
V - áreas excluídas - ficam excluídas da área da AP A
Cananéia-Iguape-Peruíbe, a Vila de Itapítangui e Porto de Cubatão, com a seguinte delimitação: início no entroncamento das
Rodovias Estaduais SP-193 e SP-226, próximo à Vila de Itap itangui (ponto AI; segue, em direção Nordeste, pela Rodovia Estadual SP-226, até o cruzamento com o Rio que passa pela sede
da Fazenda São Miguel (ponto B); segue, em linha reta, em direção Sudeste, até o ponto mais avançado, em direção Norte, do
limite do manguezal do Córrego da Folha-Larga (ponto C). VI
- segue, a jusante, pelo Córrego da Folha-Larga, até sua foz,
no Mar de Cubatão ou Mar de Dentro (ponto D); segue, em direção Sul, ao longo da Costa continental do Mar de Cubatão ou
Mar de Dentro, até a foz do Rio Itapitangui (ponto EI; segue, a
montante, pelo Rio It.apitangui, até a ponte da estrada de terra,
que dá acesso da Vila de Itapitangui à Fazenda do Kiri (ponto
F); segue, em linha reta, em direção Nordeste, até o ponto inicial e de fechamento deste perímetro, ou seja, o entroncamento
das Rodovias SP·193 e SP-226.
Art. 4~ Na implantação e funcionamento da APA CananéiaIguape-Peruíbe, serão adotadas as seguintes medidas prioritárias:
I - zoneamento a ser efetivado através de portaria da
Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério
do Interior, em estreita articulação com a Superintendência de
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Desenvolvimento do Litoral Paulista - SUDELPA e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, do
Estado de São Paulo, indicando-se as atividades a serem incentivadas, em cada 'Zona, bem como as que deverão ser restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável;
II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
financeiros governamentais, para assegurar a proteção da Zona
de Vida Silvestre, o uso racional do solo, e a aplicação de outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais,
sempre que consideradas necessárias;
III - aplicação, quando cabíveis, de medidas legais, destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras
de sensível degradação da qualidade ambiental.
Art. 5? Na APA Cananéia-Iguape-Peruíbe ficam proibidas ou restringidas:
I - a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
11 - a realização de obras de terraplenagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na Zona
de V ida Silvestre, on,de a biota será protegida com maior rigor;
111 - O exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as
espécies raras da biota regional, principalmente o Papagaio de
Rabo Vermelho - Amazona brasiliensis, o Mono - Brachyteles
arachnoides, a Onça Pintada - Panthera onça, o Jaó do Litoral
- Krip turellus noctivagus, o Jacaré de Papo Amarelo Caiman latirostris, os peixes - Megalopes atlanticus, Manta

ehrenbergu, Adenops diesimilis, Carcharhinus leucas, Xenomelaniris Brasiliensis, Diapterus rhombeus, Mugil cephalus, Serdinella aurita e o Boto-Solalia brasiliensis;
V - o uso de biocidas, quando indiscriminado, ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais.
Art. 6? A abertura de vias de comunicações, de canais, e a implantação de projeto de urbanização, sempre que importarem em obras
de terraplenagem, bem como a realização de grandes escavações e de
obras, que causem alterações ambientais, dependerão de autorização
prévia da Secretaria Especial do Meio Ambiente-SEMA, do Ministério
do Interior, que somente poderá concedê-Ia:
a) após estudo do projeto, exame das alternativas possíveis
e avaliação de suas consecrüências ambientais;
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b) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos ecossistemas atingidos.
Parágrafo único. A autorização concedida pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, não implicará na dispensa de outras autorizações ou licenças, federais, estaduais
ou municipais, porventura exigíveis.
Art. 7? Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial
poluidor das construções destinadas ao uso humano, não serão permitidas:
a) a construção de edificações, em terrenos que, por suas
características, não comportarem a existência simultânea de poços, para receber o despejo de fossas sépticas, e de poços de
abastecimento d'água, que fiquem a salvo de contaminação,
quando não houver rede de coleta e estação de tratamento de esgoto, em funcionamento;
b) a execução de projetos de urbanização, sem as devidas
autorizações, alvarás e licenças federais, estaduais ou municipais exigíveis.
Art. 8? Os projetos de urbanização que, por suas características,
possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos, não
terão a sua execução autorizada pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior.
Art. 9? Nos terrenos de marinha, e acrescidos, conforme conceituados nos artigos 2? e 3?, do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de
1946, não será permitida a retirada de areia, ou de material rochoso,
nem admitidas construções de qualquer natureza, com exceção de embarcadouros.
Art. 10. Com vistas a impedir a pesca predatória, nas águas
marítimas ou interiores da AP A e nas suas proximidades, será dada especial atenção ao cumprimento da legislação pertinente, e das normas
expedidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - suDEPE, do Ministério da Agricultura.
Art. 11. Em casos de epidemias e endemias, veiculadas por animais silvestres, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, do Estado de São Paulo, poderão, em articulação com a Secretaria Especial
do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, promover programas especiais, para controle dos referidos vetores.
Art. 12. Fica estabelecida, na área da APA Cananéia-IguapePeruíbe, uma Zona de Vida Silvestre, destinada, prioritariamente, à
salvaguarda da biota.
Art. 13. A Zona de Vida Silvestre de que trata o artigo anterior
compreenderá as seguintes áreas:
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a) Área I - ZVS das Serras dos Itatins e do Peruibe, no
perímetro situado a Nardeste da cidade de Iguape , Referida
ZVS está contida no perímetro que se inicia no cruzamento do
Ribeirão Itinga,' afluente do Ribeirão do Itingaçu, com a curva
de nível de cota altimétrica 200 metros (ponto 1s); segue, inicialmente, em direção Leste, e, depois, em direção N aroeste, Contornando a Serra do Peruíbe, pela curva de nível de cota altimétrica 200 metros, até o cruzamento com o Ribeirão de Serrinha
(ponto 2s); segue, a jusante, pelo Ribeirão da Serrinha, até o
cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 100 metros
(ponto 3s); segue, em direção N oroeste, pela curva de nível de
cota altimétrica 100 metros, até o cruzamento com O Ribeirão do
Cabucu (ponto 4s); segue, a montante, pelo Ribeirão do Cabuçu,
até sua nascente, no Espigão da Serra do Perufbe (ponto 5s); segue, em linha reta, em direção Noroeste, até atingir o ponto
mais elevado da Pedra do Alemão (ponto 6s); segue, em linha
reta, em direção Sudoeste, até o cruzamento do Ribeirão da
Barra Grande com a curva de nível de cota altimétrica 600 metros (ponto 7s); segue, em linha reta, em direção Oeste, até o
cruzamento do Córrego Campinho com a curva de nível de cota
altimétrica 600 metros (ponto 8s); segue, em direção Noroeste,
pela curva de, nível de cota altimétrica 600 metros, até o cruzamento com a divisa' dos municípios de Pedro de Toledo e Itariri
(ponto 9s); segue, em direção Sul, pela divisa dos municípios de
Pedro de 'I'oledo e Iguape, até o cruzamento com a curva de
nivel de cota altimétrica 400 metros (ponto las); segue, em linha
reta, em direção Sudeste, até o cruzamento do Rio do Espraiado
com a curva de nível de cota altimétrica 300 metros (ponto 11sl:
segue, em direção Sudoeste, pela curva de nível de cota altimétrica 300 metros, até encontrar a divisa da Reserva Estadual de
Itatins (ponto 12s;; segue, inicialmente, em direção Leste, e, depois, em direção Oeste, pelo limite da Reserva Estadual de Itatins, até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica
20 metros, situado próximo ao Ribeirão do Palhal (ponto 13s);
segue, em direção Leste, pela curva de nível de cota altimétrica
20 metros, até o cruzamento com o Ribeirão Itinga (ponto 14s);
segue, a montante, pelo Ribeirão do Itinga, até o cruzamento
com a curva de nível de cota altimétrica 200 metrosIponto 15s),
ponto inicial e de fechamento deste perímetro.
b) Área II - Zona de Vida Silvestre a Noroeste do Rio Canela ou Cacunduva (Iguape) - A ZVS localizada a Noroeste do
Rio Canela ou Cacunduva afluente do Rio Una do Prelado ou
Comprido, no Município de Iguape, inicia-se no cruzamento do
limite da Reserva Estadual de Itatins com a curva de nível de
cota altimétrica 20 metros situado próximo ao cruzamento do li-
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mite da referida Reserva com o Rio Aguapéu (ponto 1s); segue
em direção Nordeste, pela curva de nível de cota altimétrica 20
metros, até o cruzamento com o limite da Reserva Estadual de
Itatins, próximo ao cruzamento da referida Reserva com o Ribeirão do Palhal (ponto 2s); segue em direção Sudoeste, acompanhando o limite da Reserva Estadual de Itatins, até o ponto
inicial e de fechamento deste perímetro, ou seja, cruzamento do
limite da Reserva de Itatins com a curva de nível de cota altimétrica 20 metros.
c) Área UI - Zona de Vida Silvestre das Serras do Cordeiro, Paratiú, Itapuã e Itinga - no segundo perímetro, situado a
Sudoeste da Cidade de Iguape, a referida ZVS está contida no
perímetro que se inicia no cruzamento do Ribeirão Paratiú com
a curva de nível de cota altimétrica 20 metros (ponto 1sl: segue,
inicialmente, em, direção Sul, e, depois, em direção Nordeste,
pela curva de nível de cota altimétrica 20 metros, contornando a
Serra do Cordeiro até o cruzamento com o Córrego São Pedro
(ponto 2s); segue, a montante, pelo Córrego São Pedro, até o
cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 20 metros
(ponto 3s); segue, em linha reta, em direção Sudoeste, até a curva de nível de cota altimétrica 40 metros cruzando por uma reta,
que parte do ponto central da porta principal da sede da Fazenda do Esteiro do Morro, e termina no ponto mais elevado do
Morro da Pedra (ponto 4s); segue, em linha reta, em direção Sudoeste, .até o cruzamento do Rio do Cordeiro com a curva de
nível de cota altimétrica 40 metros (ponto 5s); segue, em linha
reta, em direção Sudoeste, até o cruzamento do Córrego do Cedro com a curva de nível de cota altimétrica 20 metros (ponto
6s); segue, inicialmente, em direção Sudoeste, e, depois, em direção Norte, pela curva de nível de cota altimétrica 20 metros
até o ponto inicial de fechamento deste perímetro, ou seja, o
cruzamento da curva de nível de cota altimétrica 20 metros com
o Ribeirão Par-at.iú .
d) Área IV - Zona de Vida Silvestre das Serras do Arrepiado e do Tombador - a referida ZVS está localizada a Noroeste do Município de Cananéia e contida no perímetro que se
inicia no ponto mais elevado do Morro do Miguel (ponto 15); segue, em direção Noroeste, pela divisa dos municípios de Cananéia e Jacupiranga, até o cruzamento com a Rodovia Estadual
SP-193 (ponto 2s); segue, em direção Sul, pela Rodovia Estadual
SP-193, até o cruz amentocom a curva de nível de cota altimétrica 20 metros (ponto Ss}; segue, inicialmente, em direção Sudeste, e, depois, em direção Nordeste pela curva de nível de cota
altimétrica 20 metros, até o cruzamento com o Ribeirão do Mi-
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guel (ponto -ís}: segue, em linha reta, em direção Sudoeste, até o
ponto inicial de fechamento deste perímetro, ou seja, o ponto
mais elevado do Morro do Miguel.
e) Área V - Todos os mangues situados dentro da delimitação da AP A.
fi Área VI - A Serra do Itapitangui, localizada a Noroeste
do município de Cananéia, a partir da curva de nível de cota altimétrica 40 metros.
g) Área VII - As ilhas oceãnicas - Ilhas do Bom Abrigo e
Ilhote, situadas entre as latitudes 25'06'45" e 25'08'05" Sul e as
longitudes 47'50'55" e 47"52'05" Oeste; ilha do Castilho, situada
entre as latitudes 25"15'00" e 25'16'15" Sul e entre as longitudes
47"56'45" e 47'58'10" Oeste; ilha Figueiras, situada entre as latitudes 25"20'50" e 25'22'00" Sul e as longitudes 48"01 '40" e
48"03'00" Oeste; ilha Cambriu, situada entre as latitudes
25"09'40" e 25"10'10" Sul e entre as longitudes 47"54'30" e
47"55'00" Oeste; ilha Queimada Pequena, situada entre as latitudes 24"21 '40" e 24"23'25" Sul e entre as longitudes 46"47'25" e
46"48'50" Oeste, e a ilha Queimada Grande, situada entre as latitudes 24"26'55" e 24"28'25" Sul e entre as longitudes 46'40'25"
e 46"42'00" Oeste.

Parágrafo único. A Zona de Vida Silvestre compreenderá, também, as áreas mencionadas no artigo 18, da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, as quais, quando forem de domínio privado, serão consideradas como de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), e ficarão sujeitas
às restrições de uso e penalidades estabelecidas, nos termos dos Decretos ns s 88.351, de I? de junho de 1983, e 89.532, de 6 de abril de 1984.

Art. 14. Visando à proteção de espécies raras, na Zona de Vida Silvestre, não será permitida a construção de edificações, exceto as destinadas à realização de pesquisa e ao controle ambiental.
Art. 15. Na Zona de Vida Silvestre não será permitida atividade
degradadora ou potencialmente causadora de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos de destruição da biota, ressalvados os casos objeto de prévia autorização, expedida, em caráter excepcional, pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior.
Art. 16. Para os efeitos do artigo 18, da Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981-, consideram-se como de preservação permanente as nascentes ou «olhos d 'água» e o seu entorno, num raio de 60 metros, exceto
a faixa necessária para assegurar a-ut.iliaação e o bom escoamento das
águas.
Art. 17. A APA Canané ia-Iguape-Perufbe será supervisionada,
administrada e fiscalizada pela Secretaria Especial do Meio Ambiente
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_ SEMA, do Ministério do Interior, em articulação com a Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, a Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista - SUDELPA, e a Secreta-·
ria de Agricultura, do Estado de São Paulo, através da Divisão de Proteção dos Recursos Naturais '- DPRN, e as Prefeituras Municipais de
Cananéia, Iguape e Peruíbe, bem como com a Capitania dos Portos, do
Ministério da Marinha.
Art. 18. Com vistas a atingir os objetivos previstos para a APA
Cananéia-Iguape-Peruíbe, bem como a definir as atribuições e competências no controle de atividades potencialmente degradadoras, a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, poderá, ainda, firmar convênios com órgãos e entidades públicas
ou privadas.
Art. 19. As penalidades previstas nas Leis n-e 6.902, de 27 de
abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, serão aplicadas, pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, aos transgressores das disposições deste decreto, com vistas ao
cumprimento das medidas preventivas e corretivas, necessárias à preservação da qualidade ambiental.

Parágrafo único. Dos atos e decisões da Secretaria E'specialdo
Meio Ambiente, do Ministério do Interior, referentes à APA CananéiaIguape-Peruíbe, caberá recurso ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Art. 20. Os investimentos e a concessão de financiamentos e incentivos, da Administração Pública Federal, direta ou indireta, destinados à AP A Cananéia-Iguape-Perufbe, serão previamente compatibilizados com as diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 21. A Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do
Ministério do Interior, poderá constituir Grupo de Assessoramento
Técnico e Conselho Assessor, para implementação das atividades de
zoneamento, administração e fiscalização da APA Cananéia-IguapePeruíbe.
Art. 22. A Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do
Ministério do Interior, expedirá as instruções normativas necessárias
ao cumprimento deste decreto.

Art. 23. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispoeições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO N? 90.348, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que mencione para explorarem

serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federaçiio
indicadas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista 9 que consta dos Processos MC n~s 29103.000068/84,
29104.000070/84,
29104.000147/84,
61.067/83,
29112.000088/84,
29103.000060/84, 29106.000093/84 e 29104.000064/84,
DECRETA:
Art. 1? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de. agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de 1? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explcr-arem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 38, de 26 de janeiro de
1960
Entidade: Emissora Rio São Francisco Ltda.
Cidade: Penedo
Unidade da Federação: Alagoas
Ato de Outorga: Portaria MVOP n·? 852, de 7 de outubro de
1948
Entidade: Rádio Cultura de Sete Lagoas Ltda,
Cidade: Sete Lagoas
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MJMI n? 306-B, de 25 de junho de
1962
Entidade: Sociedade Rádio Frutal Ltda.
Cidade: Frutal
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 435, de 4 de julho de 1958
Entidade: Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda.
Cidade: Corumbá
Unidade da Federação: Mato Grosso do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 268, de 5 de junho de 1939
Entidade: Sociedade Rádio Difusora de Campo Grande Ltda.
Cidade: Campo Grande
Unidade da Federação: Mato Grosso do Sul
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 441, de 2 de outubro de
1959
Entidade: Rádio Pajeú de Educação Popular Ltda.
Cidade: Afogados de Ingazeira
Unidade da Federação: Pernambuco
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 640, de 26 de setembro de
1947
Entidade: Sociedade Rádio Tubá Ltda.
Cidade: Tubarão
Unidade da Federação: Santa Catarina
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.167, de 22 de dezembro
de 1950
Entidade: Rádio Três Pontas Ltda.
Cidade: Três Pontas
Unidade da Federação: Minas Gerais
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C: Mattos

DECRETO N? 90.349, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Ener·
gia o crédito suplementar no valor de
Cr$ 4.000.000.000, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,

e
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em
favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de
Crs 4.000.000.000 (quatro bilhões 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 de dotações orçamentárias indicadas
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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
ErnaneGalvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 24·10-84.

DECRETO N? 90.350, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.977.820.000, 'para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item lI!, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.977 .820.000 (três bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, oitocentos 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 de 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 outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.351, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.805.329.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR e de Programas Especiais -, Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Crâ 1.805.329.000 (um bilhão, oitocentos e cinco milhões e trezentos 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 II deste decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 24-10-84.
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DECRETO N? 90.352, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
800.000:000, para reforço de dotação orçamentária 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item lI, da Lei n? 7.183, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor'
da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 800.000.000
(oitocentos milhões de cruz.eirosl. 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 de 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIRDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no" D.O. de 24-] 0-84.

DECRETO N? 90.353, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.000.000.000, para reforço de dotações
orçamentárias 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item Il , da Lei n? 7.183, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia. em favor
do Conselho N acionaI do Petróleo. o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão 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 de 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.

Brasilia, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.354, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de Cr$ 3.878.000.000,
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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Crê 3.878.000.000 (três bilhões, oitocentos e setenta 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
anter-ior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária ind icada 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
D.a. de 24-10·84.

Os anexos estão publicados no

DECRETO N? 90.355, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.401.800.000, para reforço de dotações
orçamentárias 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo I?, item Tl, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.401.800.000 (dois bilhões, quatrocentos e um 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 de 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.
Brasilia, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Falvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 24-10-84.
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DECRETO N? 90.356, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 15.819.581.000. 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas Unidades da Administração Direta e Secretaria Geral
_ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 15.819.581.000 (quinze bilhões, oitocentos e dezenove milhões, quinhentos 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 H 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 24·10·84.

DECRETO N? 90.357, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio ·0 crédito suplementar no valor de
Cr$ 5.653.866.000, para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 5.652.866.00 (cinco bilhões, seiscentos e cinqüenta e dois milhões,
oitocentos 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 de 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.358, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público Federal, Departamento Penitenciário Federal e do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 85.662.000, para reforço
de doteções consignadas no vigente Oro
çamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da. Justiça, em favor do Ministério Público Federal, Departamento Penitenciário Federal e do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Crs 85.662.000
(oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta 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 11 deste decreto, e nos montantes especificados.
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Art.~? Este decreto entrar-á em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposfções em contrário.
Brasília,·23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O ..de 24-10-84.

DECRETO N? 90.359, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre à Preeidéncíe da República o créâito especial no valor de Cr$ 112.000.000;
para reforço de dotecso coneieneâe 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 I? da Lei n? 7.228, de 15 de outubro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Hospital das Forças Armadas, o crédito especial no valor de
Cr$ 112.000.000 (cento e 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 do produto de operação de crédito externa, contratada pelo Hospital das Forças Armadas junto. ao Governo francês, com
a interveniência da Financiadora de Estudos e Projetos.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 24-10-84.
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DECRETO

N~

90.360, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral e Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 222.924.000 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 I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 222.924.000 (duzentos e vinte e dois mio
lhões, novecentos 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 serão provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, de acordo com o artigo I?, item 11, da Lei n? 7.188,
de 16 de maio de.1984.
Art. 3? E ste decreto entrará em -vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

DECRETO

N~

D.O.de 24·10-84.

90.361, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde o crédito
suplementar no valor de Cr$ 2.346.528.000,
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 5~, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 2.346.528.000 (dois bilhões, trezentos e
quarenta e seis 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 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfím Netto

Os anex os estão publicados no D.O. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.362, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de Crs 1.315.266.000,
para reforço de dotações coneiçnedee no vÍgente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Crê 1.315.266.000 (um bilhão,
trezentos e quinze milhões, duzentos 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 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.363, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Snoervísionadas, o Crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.000.000.000 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral -r-' Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.000,000.000 (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 da .dotação orçamentária indícada no A~exo 11 deste- decreto, e no montan't'~ especificado.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 24·10·84.
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DECRETO

N~
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90.364, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçào e Curtura o crédito suplementar no valor de
Cr$ 66.000.000, para reforço de dotação consignada' no vigente Orcamenzo:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
D E C R E T A:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, _,~m favor da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário, o crédito suplementar no valor de Crs 66.000.000 (sessenta e seis milhões de cruzei-'
ros), para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do Excesso de Arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro, no valor de Cr$ 66.000.000 Isessenta e
seis milhões de cruzeiros}.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163~ da Independência 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo; está publicado no

D.O: de 24-10-84.

DECRETO N? 90.365, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o, crédito suplementar no valor de
Crs 9.572.300.000. 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 5~, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no va-
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lar de Cr$ 9.572.300.000 (nove bilhões, quinhentos e setenta e dois mio
hões 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.Q. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.366, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
400.000.000,
para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item Il I, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo E, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 400.000.000, (quatrocentos 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 de dotações orçamentárias indicadas
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, 23 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 24-10-84.

DECRETO,N? 90.367, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Miníetérío da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$

1.200.000.000,' para reforço âe âoteçõee coneigneâee no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que l'he.
confere o artigo 81. item IIl" da Constituição. e da autorização contida
no artigo 5~, item III, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?', item II, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1983,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Educação Física e Desportos. o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 24-10-84.
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DECRETO N~ 90.368, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçào e Cul-

tura o crédíco.supleinencar no valor de Cr$
1.238.700.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.238.700,000 (um bilhão, duzentos e trinta e
oito milhões evsetecentos' mil 'cruzeiros), par-a 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 If deste decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na. data de sua 'publicação',
revogadas as disposições em .contrárío ,

Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 24-10·84.

DECRETO N? 90.369, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
313.300.000 para reforço de dotações consigo
nadas 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Tl. da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs
313.300.000 (trezentos e treze 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.Q. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.370, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre eo Ministério das Minas e Energia
o crédito suplementar no valor de Crs
2.300.800.000, para reforço de dotações
orçamentárias 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 5?, item In, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.300.800.000 (dois bilhões, trezentos milhões e oitocentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos neceasarios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação de dotação orçamentária indicada no
Anexo 11 deste decreto, e no montante especificado.
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Art. 3~ E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gaivêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 24-10-84.

DECRETO N? 90.371, DE 23 DE OUTUBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 533.270.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 533.270.000 [quinhentos e trinta e três milhões, duzentos e setenta mil cruz.eiros}, 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, 23 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 24-10-84.
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DECRETO N? 90.372, DE 24 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre o Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, criado
pelo Decreto n? 38.4] 2, de 26 de dezembro
de 1955.

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, itens VI e VII, do Decreto n? 62.860, de 18 de junho
de 1968, na redação dada pelo Decreto n? 85.924, de 22 de abril de 1981,
DECRETA:
Art. í~ O Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, criado pelo Decreto n? 38.412, de 26 de dezembro de 1955, passa a
ter a sua finalidade prevista em regulamento.
Art. 2?

j

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Ficam revogados o artigo 2? do Decreto n? 38.412, de 26 de
dezembro de 1955, na redação dada pelo Decreto n? 82.117, de 16 de
agosto de 1978, o artigo 3? do Decreto n? 82.117, de 16 de agosto de 1978,
e as demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 90.373, DE 25 DE OUTUBRO DE 1984
Inclui na Junta Consultiva do IBC representante do comércio do café de Varginha (MO).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica incluído na Junta Consultiva do Instituto Brasileiro
do Café, a que se refere o Decreto n:' 66.545, de 11 de maio de 1970, alterado pelo Decreto n? 85.690, de 3 de fevereiro de 1981, representante do
comércio do café de Varginha, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

DECRETO N? 90.374, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Modifica o Decretá n? 43.708, de 15 de

maio de 1958, que instituiu, no Ministério'
da Justiça, a Medalha «Mérit'o Policial", e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Medalha '«Mérito Policiàl» criada no Ministério da, Justiça pelo Decreto n? 43.708, de 15 de maio de 1958, passa a denominarse Medalha do «Mérito Policial Federal», e sua concessão obedecerá às
disposições deste decreto e do respectivo regulamento a ser baixado
pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 2? A Medalha do «Mérito Policial Federal» destina-se a premiar policiais nacionais e estrangeiros ou pessoas que tenham prestado, à Polícia Federal, relevante serviço ou valiosa contribuição técnicocientífica.
Art. 3? A Medalha do «Mérito Policial Federal» compreenderá
duas categorias:

ai de Ouro, a ser concedida aos integrantes do Grupo
Policia Federal - PF-500 e a ocupantes de cargo de Direção e
Assessoramento Superiores-DAS, do Departamento de Polícia
Federal, que tenham prestado excepcional serviço de interesse
público; e
b) de Prata, a ser concedida a policiais brasileiros e estrangeiros ou pessoas outras que tenham prestado, à Polícia Federal, relevante serviço ou valiosa contribuição técnicocientífica ou, ainda, que. tenham colaborado de forma significativa para a segurança pública..

Art. 4? As características da Medalha «Mérito Policial Federal»
são permanentes e -obedecem às seguintes indicações:
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I - de Ouro ou de Prete , em forma circular, com 35mm
de diâmetro, de acordo com o desenho anexo:

li - anverso: um disco carregado na margem, com estrelas representativas das ,Superintendências Regionais do Departamento de Polícia Federal existentes em cada Unidade da Federação, tendo ao centro o símbolo do fasces sobre o mapa do
Brasil, destacando o Distrito Federal, sede Central do DPF, tudo envolvido por um ramo de café à direita e outro, de fumo, à
esquerda, que se cruzam na base sobre um facho;

lU - reverso: ao centro, os dizeres: «Decreto n:' 90.374, de
29 de outubro. de 1984», contornando-a, em' círculo, a inscrição
«Mér-ito Policial Federal»;
IV - a medalha será pendente de uma fita chamalotada de
35mm de largura por 40mm de altura, composta de três barras
de 11,60mm cada, em azul-celeste, ouro-velho e vermelho, representando as, cores do DPF, postas da direita para a esquerda,
respectivamente;
V - barreta: terá 35mm, recoberta com a mesma fita da
medalha; e
VI - roseta: botão circular de lOmm de diâmetro, receberto com a mesma fita da medalha.
Art. 5? O Coordenador Central Polícial (CCP) do Departamento
de Polícia Federal será o Secretário da Medalha do «Mérito Policial
Federal» e terá a seu cargo o respectivo expediente.
Art. 6? Fica instituida, no Ministério da .Just.ica-Df-F, a Medalha
de «Tempo de Serviço) destinada a premiar funcionários e servidores
integrantes dos Quadros de Pessoal do Departamento de Polícia Federalque, exemplares nos seus deveres funcionais, tenham .cumprido
tempo de serviço.
Parágrafo único. O Chefe dó Gabinete do Diretor-Geral do Departamento de Polícia' Federal será o Secretário da Medalha de (Tempo de
Serviço» e terá a seu cargo o respectivo expediente.
Art. 7? A Medalha de «Tempo de Serviço) compreenderá três categorias e será concedida a funcionários e servidores integrantes dos
Quadros de Pessoal do Departamento de Polícia Federal da seguinte
forma:

a) de Ouro, após 30 (trinta) anos de serviço no órgão;
b] de Prata, após 20 (vinte] anos de serviço no órgão;
c] de Bronze, após 10 (dez) anos de serviço no órgão.
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Parágrafo único. As faixas de tempo de serviço a que se refere es·
te artigo serão contadas da data do ingresso do funcionário nos Quadros do DPF.
Art. 8? As características da Medalha de «Tempo de Serviço» são
permanentes e obedecem às seguintes indicações:

I - de Ouro, de Prata, ou Bronze, em forma circular, com
35mm de diâmetro, de acordo com o desenho anexo;
11 - anverso: um disco com bordas em alto relevo, tendo
ao centro, também em alto relevo, a efígie do I? IntendenteGeral de Polícia - Desembargador e Ouvidor-Geral do Crime,
Paulo Fernandes Viana, rodeada da inscriçâo «Ouvidor-Geral
do Crime - Paulo Fernandes Viana»;
111 - reverso: envolta em uma cercadura a expressão «Ministério ·da Justiça» - «Departamento de Polícia Federal» e, no
centro, em linhas horizontais, a inscrição «Labor Omnia Temporis»; e
IV - a medalha será pendente de uma fita chamalotada
verde-amarelo, de 35mm de largura por 40mm de altura.
Art. 9? A concessão das medalhas de que trata este decreto farse-á, com os respectivos diplomas, por portaria do Ministro de Estado
da Justiça, na forma estabelecida em regulamento, mediante proposta
de comissão especial presidida pelo Diretor-Geral do Departamento de
Policia Federal.
Art. 10. As condecorações de que trata este decreto serão fornecidas sem ônus para o agraciado e entregues em solenidade comemorativa do Dia do Departamento de Policia Federal - 16 de novembro.
Art. 11. As despesas decorrentes da execução deste decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Departamento de
Policia Federal.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o desenho anexo a

este decreto estâ publicado no D.O. de 30-10·84.
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90.375, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
doar os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, 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 N acional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a doar, no Município de Porto Nacional, no
Estado de Goiás, os imóveis denominados «Lotes 28-C e 28-D, do Loteamento Santa Rosa, Gleba 7, Folhas 2 e 3», com a área global de
192,9521ha (cento e noventa e dois hectares, noventa e cinco ares e vinte e um centiares), situados naquele Município e a seguir descritos:
I - Lote 28-C, com 1,6993ha (um hectare, sessenta e nove
ares e noventa e três, cent.iaresl ; partindo do marco 35, cravado
junto à faixa de domínio da Rodovia BR-153, na divisa com O
lote 8, segue margeando a faixa da citada rodovia, no sentido
Belém-Brasília, com o azimute ele 186°19'32" e distância de
200m, até o marco 35-A; daí, segue limitando com o lote '28-A,
com o azimute de 315°56'12" e distáncia de 220,58m, até o marco
34-A; daí, segue limitando com o lote 8, com o azimute de
77°04'09" e distância de 180m, até encontrar o ponto inicial de
descrição deste perímetro.
II - Lote 28-D, com 191,2528ha (cento e noventa e um hectares, vinte e cinco ares e vinte e oito centiares): partindo do
marco 128, cravado à margem direita do Córrego Perdizes, na
confrontação com os lotes 30 e 29, segue pelo Córrego Perdizes
acima, numa distância de 1.580,87m, limitando com o lote 29,
até o marco 128-A, cravado em sua margem esquerda; daí, segue
limitando com o lote 28, com o azimute de 315°23'34" e distância
de 1.066, 94m, até o marco206-A, cravado junto à faixa de
domínio da Rodovia BR-153; daí, segue margeando a faixa da
citada rodovia, no sentido Brasília-Belém, com o azimute de
06°19'32" e distância de 1.050,97m, até o marco 124; daí, segue
limitando com o lote 30, com os seguintes azimutes e distân-cias: 105°53'21" e 499,91m; 46°47'35" e 417,l1m; 137°48'02" e
1.016,86m; 143°21 '25" e 280,20m, passando pelos marcos 125, 126
e 127, até encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro.
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Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo estão registrados em nome da União Federal, no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Nacional, Estado de Goiás, no livro ':í-R, fls. 163,
matricula 4.718_
Art. 2? Os imóveis a serem doados destinam-se à implantação do
Povoado de Rosalândia, Municipio de Porto Nacional, no Estado de
Goiás.
Art. 3? Os imóveis, com suas benfeitorias, reverterão de pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer
indenização, se não forem utilizados de acordo com a 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, de
título de domínio, observadas as disposições do Decreto n? 80.511, de 7
de outubro de 1977.
Art. 5? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúbl íca.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.376, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a fixação de área prioritária, para fins de reforma agrária, no Município de São Félix do Araguaia, no Estado de Mato Grosso.

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 do artigo 43, § 2?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada prioritária, para fins de reforma agrária, a
área situada no Município de São Félix do Araguaia, no Estado de Mato Grosso, com o seguinte perímetro: partindo do marco 1, na divisa
com terras de Domingos dos Santos e terras devolutas, segue com rumo
de 90'OO'NW e distância de 6.000m, coilfrontando com terras devolutas,
até o marco 2, nos limites das terras de João Jorge Cury: daí, segue
com rumo de OOOOQ'SW e distância de 16.660m, confrontando com' terras
de João Jorge Curv, até o marco 3, nos limites das terras de Rinaldo
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Scudeller; daí, segue com rumo de 90'00'NE e distância de 6.000m, confrontando com terras de Rinaldo Scudeller, até o marco 4, nos limites
das terras de Domingos dos Santos; daí, segue com rumo de OooOO'NE e
distância de 16.666m, confrontando com terras de Domingos dos Santos, até o marco 1, início da descrição deste perímetro (Fonte 'de referência: Título Definitivo' expedido pelo Estado de Mato Grosso, em nome de Franklin Ribeiro Nunes, e Certidão Cartorial em nome de' Hélio
de Azevedo Guimarães e Roberto Simões Nunes).
Art. 2? A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob
a jurisdição da Coordenadoria Regional do Instituto Nacional de Coloniz acão e Reforma Agrária
INCRA, com sede em Cuiabá; no 'Estado
de Ma to Grosso.
Art. 3? Será de três 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) reformulação da estrutura fundiária da região;

b) criação de 150 (cento e cinqüenta) unidades familiares; e
c) organização de uma cooperativa.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.377, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, o imóvel rural denominado
"Gleba Roncedor», situado no Municipío de
São Félix do Araguaia, no Estado' de Mato
Grosso, e compreendido na área prioritária,
para fins de reforma agrária, fixada pelo
Decreto n? 90.376, de 29 de outubro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando lias atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161 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,
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DECRETA:
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, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado «Gleba
Roncador», com a área de 9.997,3260ha (nove mil, novecentos e noventa
e sete hectares, trinta e dois ares e sessenta centiares), situado no Município de São Félix do Araguaia, no Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímetro: partindo do marco 1, na divisa com terras de Domingos dos Santos e terras devolutas, segue com rumo de 90
e distância de 6.000m, confrontando com terras devolutas, até o marco .2,
nos limites das terras de João Jorge Cury; daí, segue com rumo de
OO'OO'SW e distância de 16.660m, confrontando com terras de João Jorge Cury, até o marco 3, nos limites das terras de Rinaldo Scudeller;
dai, segue com rumo de 90'OO'NE e distância de 6.000m, confrontando
com terras de Rinaldo Scudeller, até o marco 4, nos limites das terras
de Domingos dos Santos; daí, segue com rumo de OooOO'NE e distância
de 16.666m, confrontando com terras de Domingos dos Santos, até o
marco 1, início da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Tftulo Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, em nome de
Franklin Ribeiro N unes, e Certidão Cartorial em nome de Hélio de
Azevedo Guimarães e Roberto Simões Nunes).
000'NW

Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas; bl as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no _artigo anterior e pertenoentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.
Art. 3? O Instituto N acional 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? 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, no parágrafo único do artigo 13 do
Decreto-lei n~ 554, de 25 de abril de 1969, e no Decreto-lei n? 1.164, de 1~
de abril de 1971.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bra sília, 29 de outubro de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

96~

da
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DECRETO N? 90.378, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Delega competência ao Ministro de Estado das Minas Energia para a prática do
ato que menciona.

e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o artigo 2~
do Decreto n:' 35.851, de 16 de julho de 1954, o artigo 12 do Decreto-lei
n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, o instituido pelo Decreto n? 83.740,
de 18 de julho de 1979, e o que consta do Processo n? MME 703.401/83,
DECRETA:
Art. 1~ É delegada competência ao Ministro de Estado das Minas
e Energia para declarar de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas destinadas à passagem de linhas
de transmissão e de distribuição de energia elétrica, de que trata o Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163' da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.379, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispôe sobre a ímolenteçao de área de
proteção ambiental no Município de Acareu, no Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item Il I. da Constituição Federal, e tendo em vista
o que dispõem o artigo 8? da Lei n? 6.902, de 27 de abril de 1981, e o artigo 32 do Decreto n? 88.351, de I? de julho de 1983,
DECRETA:
Art. I? Sob a denominação de APA Jericoacoara, fica declarada
área de proteção ambiental, a região situada no Município de Acaraú,
no Estado do Ceará, com a delimitação geográfica constante do artigo
3? deste decreto.
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Art. 2? A declaração de que trata o-artigo anterior, além de p ossibilitar às comunidades caiçaras o exercício de suas atividades, dentro
dos padrões culturais estabelecidos historicamente, tem por objetivo
prote-ger e preservar:
a) os ecossistemas de praias, mangues e restingas;
bl dunas;
c) formações geológicas de grande potencial paisagístico e
científico;
d) espécies vegetais e animais principalmente quelônios
marinhos;
e) aves de rapina e praieiras.
Art. 3? A APA Jericoacoara tem -a seguinte delimitação geográfica: partindo do ponto P-oo de .coordenadas geográficas latitude
2'50'15" sul e longitude 40'34'00" oeste, situado na foz do Riacho do
Balseiro, na Barra do Guriu, segue à montante pela margem esquerda
do referido Riacho até a confluência com a Lagoa do Carapeba onde está localizado o P-Ol de coordenadas geográficas latitude 2'50'20" sul e
longitude 40°32'50" oeste; deste ponto segue com 76° rumo SE a distância aproximada de 3.450m até o Alto da Testa Branca onde está localizado o ponto P-02 de coordenadas geográficas latitude 2'50'45" sul e longitude de 40'31'10" oeste; deste ponto segue com 85' rumo SE a distância
aproximada de 2.100m até a' ponta sul da Lagoa Grande onde está localizado o ponto P-OS de coordenadas geográficas latitude 2'50'50" sul e
longitude 40°29'50" oeste; deste ponto segue com 78° rumo NE a distância aproximada de 4.950m até o ponto P-04 de coordenadas geográficas
latitude 2'50'20" sul e longitude 40'27'15" oeste localizado ao norte da
Lagoa da Gijoca; deste ponto segue com 79° rumo NE a distância apro~
ximada de 4.S00m até o ponto P-05 de coordenadas geográficas latitude
2°49'55" sul e longitude 40°25'00" oeste; deste ponto segue com 29° rumo
NO a distância aproximada de 2.700m até a Praia do Desterro onde está
localizado o ponto P-OS de coordenadas geográficas latitude 2'48'40"
sul e longitude 40°25'45" oeste; deste ponto segue rumo oeste pela linha
costeira contornando o continente a distância aproximada de 21 km até
encontrar o ponto P-OO marco inicial desta descrição.
Art. 4? Na implantação e funcionamento da APA Jericoacoara,
serão adotadas as seguintes medidas prioritárias:
I - zoneamento a ser efetivado através de portaria da
Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério
do Interior, em estreita articulação com a Prefeitura Municipal
de Acaraú, as Universidades do Estado do Ceará, o Órgão Estadual de. Meio Ambiente e a Sociedade Cearense de Cultura e
Meio Ambiente - SOCEMA, indicando-se as atividades a serem incentivadas, em cada zona, bem como as que deverão ser
restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável;
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II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
financeiros governamentais, para assegurar a proteção da Zona
de Vida Silvestre, o uso racional do solo e a aplicação de outras medidas referentes à salvaguarda ·dos recursos ambientais,
sempre que consideradas necessárias;
IH - aplicação, quando cabíveis, de medidaslegais, destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades 'causadoras
de sensível degradação da qualidade ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e
suas finalidades;
V - aquisição, pela SEMA, de áreas que tiverem especial
interesse biótico.
Art. 5';

Na APA Jericoacoara ficam proibidas ou restr ingidas..

I - a implantação ou ampliação de atividades industriais
potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de
água;
II - a realização de obras de terraplenagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na Zona
de Vida Silvestre, onde a biota será protegida com maior rigor;
IH - o exercício de atividades capazes .de provocaracelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem, extinguir as
espécies raras da biota regional;
V - o uso de biocidas, quando ind-iscriminado, .ou em desacordo com as normas oh recomendações técnicas oficiais.
Art. 6'; A abertura de vias de comunicações, de canais, e a implantação de projetos, de urbanização dependerão de autorização prévia da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA', do Ministério
do Interior, que somente poderá concedê-la:
ai após estudo do projeto, exame das alternativas possíveis
e avaliação de suas conseqüências ambientais;
bj mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos ecossistemas. atingidos.
Parágrafo único. A autorização concedida pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior,não implicará na dispensa de outras autorizações ou licenças, federais, estaduais
ou 'municipais, porventura exigíveis.
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Art. 7? Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial
poluidor das construções destinadas ao uso humano, não serão permitidas:
a) a construção de edificações, em terrenos que, por suas
características, não comportarem a existência simultânea de poços para receber o despejo de fossas sépticas, e de poços de
abastecimento d'água, que fiquem a salvo de contaminação,
quando não houver rede de coleta e estação de tratamento de esgoto, em funcionamento;
b) o despejo, no mar e em outros corpos receptores, de esgotos e outros efl uentes, sem tratamento adequado que impeça
a contaminação das águas.
Art. 8? Visando manter o padrão cultural e paisagístico da região,
não serão permitidas construções que descaracterizem os componentes
arquitetônicos locais ou que prejudiquem a paisagem regional típica.
Art. 9? Nos' terrenos de marinha, e acrescidos, conforme conceituados nos artigos 2? e 3?, do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de
1946, não será permitida a retirada de areia, ou de material rochoso,
nem admitidas construções de qualquer natureza, com exceção de embarcadouros.
Art. 10. Com vistas a impedir a pesca predatória, nas águas
marítimas ou interiores da APA e nas suas proximidades, será dada especial atenção ao cumprimento da legislação pertinente, e das normas
expedidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca SUDEPE, do Ministério da Agricultura.
Art. 11. Em casos de epidemias e endemias, veiculadas por animais silvestres, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, do Estado do Ceará, poderão, em articulação com a Secretaria Especial do
Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, promover programas especiais, para controle dos referidos vetores.
Art. 12-, Ficam estabelecidas, na AP A Jericoacoara, Zonas de Vida Silvestre, destinadas, prioritariamente, à salvaguarda da biota, e
cuja delimitação será explicitada no respectivo zoneamento.
§ I? A delimitação de que trata este artigo deverá abranger:
a) as formações de dunas;
b) as áreas cobertas pela areia;
c) os lagos e lagoas permanentes e/ou periódicos;
d) os manguez ais;
e) a formação geológica denominada «Serrote».
§ 2? As Zonas de Vida Silvestre compreenderão, também, as
áreas mencionadas no artigo 18 da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de
1981, as quais, quando forem de domínio privado, serão consideradas
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como Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), e ficarão sujeitas
às restrições de uso e penalidades estabelecidas, nos termos dos Decretos nf s 88.351, de I? de junho de 1983, e 89.532, de 6 de abril de 1984.
Art. 13. Visando à proteção da biota, nas Zonas de Vida Silvestre não será permitida a construção de edificações, exceto as destinada~ à realização de pesquisa e ao controle ambiental.

Art. 14. Nas Zonas de Vida Silvestre' não será permitida atividade degradadora ou potencialmente causadora de degradação ambiental,
inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos de
destruição da biota, ressalvados os casos objeto de prévia autorização,
expedida, em caráter excepcional, pela Secretaria Especial do Meio
Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior.
Art. 15. Para os efeitos do artigo 18 da Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981, consideram-se como de preservação permanente as nascentes ou «olhos d 'água» e o seu entorno, num raio de 60 metros, exceto
a faixa necessária para assegurar a utilização e o bom escoamento das
águas.

Art. 16. A AP A J ericoacoara será supervisionada, administrada e
fiscalizada pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do
Ministério do Interior, em articulação com a Prefeitura Municipal de
Acaraú, o Orgâo Estadual do Meio Ambiente, a Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, e a Capitania dos Portos de
Fortaleza - CE.
Art. 17. Com vistas a atingir os objetivos previstos para a APA
Jericoacoara, bem como a definir as atribuições e competências no controle de atividades potencialmente degradadore s. a Secretaria Especial
do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, poderá, ainda,
firmar convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas.
Art. 18. As penalidades previstas nas Leis nvs 6.902, de 27 de
abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, serão aplicadas, pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, aos transgressores das disposições deste decreto, com vistas ao
cumprimento das medidas preventivas e corretivas, necessárias à preservação da qualidade ambiental.
. .
,

Parágrafo único. Dos atos e decisões da SEMA, referentes à APA
Jericoacoara, caberá recurso ao Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA.
Art. 19. Os investimentos e a concessão de financiamentos e incentivos, da Administração Pública Federal, direta ou indireta, destinados à APA Jericoacoara, serão previamente compatibilizados com as
diretrizes estabelecidas neste decreto.
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Art. 20. A Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do
Ministério, do Inter-ior. poderá designar,através de portaria, Grupo de
Assessoramento. Técnico para implementação das atividades de administração, zoneamento e fiscalização da AP A.
Art. 21. A Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do
Ministério do Inter-ior; expedirá as instruções normativas necessárias
ao cumprimento deste decreto.
ArL 22. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Aridreazza

DE.CRETO N? 90.380, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Cria o Serviço Especial de Radíoccmuniceçõee para Segurança nas Rodovias e
aprova o seu regulamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item lII, da Constituição, e I?, § 3?, do Regulamento Geral do Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado
pelo Decreto n? 52.026, de 20 de maio de 1963, e considerando o que d ispõea ~línea f do artigo 6?do referido Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n?4.117. de 27 de agosto de 1962,
DECRETA:
Art. l? Fica criado o Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias.
Art. 2? Fica aprovado o regulamento do Serviço Especial de Radiocomunicaçõespara Segurança nas Rodovias, que com este baixa.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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REGULAMENTO DO SERVIÇO ESPECIAL DE
RADIOCOMUNICAÇÕES PARA SEGURANÇA
NAS RODOVIAS
CAPÍTULO I
Da Finalidade do Serviço
Art. I? O Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança
nas Rodovias destina-se a propiciar, através da divulgação de informações sonoras complementares às formas convencionais de sinalização
de tráfego, maior segurança aos usuários das rodovias, contribuindo,
complementarmente, para reduzir o .consumo de combustível pelos
veículos.

CAPÍTULO U
Das Definições
Art. 2? Para os efeitos deste regulamento, são adotadas as seguintes definições:
Centro de Operações
é o local onde se processam os dados coletados e a transmissão de informações.
Estação do Serviço Especial de Radiocomunicaçães para Segurança
nas Rodovias - um ou mais transmissores, incluindo equipamentos
acessórios, necessários à execução do serviço.
Estação "Fixa - é a estação transmissora do Serviço Especial de
Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias, cujo sistema irradiante se encontra numa posição fixa, especificada.
Estação Móvel - é a estação ttansmissora do Serviço Especial de
Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias destinada a ser utilizada em movimento, embora possa estar, eventualmente;" estacionada
em pontos não determinados.
Parágrafo único. Aplicam-se a este regulamento as demais definições estahelecidas na legislação vigente de telecomunicações.

CAPÍTULO

m

Da Competência
Art. 3? Compete à União, privativamente, atravéarlo Minis:tério
das Comunicações, dar a outorga para -a- execução do Serviço Especial
de Radiocomunicações para Segurança nas, Rodovias.
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Art. 4? O serviço poderá ser executado:
I
pela União;
11
pelos Estados e Municípios;
Ill
pelos Territórios;
IV
pelos órgãos da Administração Indireta federal, estadual e
municipal;
V - pelas Fundações;
VI - pelas sociedades nacionais por ações nominativas ou por cotas de responsabilidade limitada, desde que as ações, ou cotas, sejam
subscritas exclusivamente por brasileiros.
Parágrafo único. As empresas que executarem o Serviço Especial
de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias terão, obrigatoriamente, diretores e gerentes brasileiros natos.
Art. 5? Compete ao Ministério das Comunicações a fiscalização
da execução do serviço objeto deste regulamento e ao Ministério dos
Transportes a fiscalização da programação de interesse rodoviário.
CAPiTULO IV

Do Processamento Para Outorga
Seção I
Das Autorizações
Art. 6? As autorizações e as permissões outorgadas aos órgãos da
Administração Direta e Indireta federal, estadual e municipal independem de edital.
Art. 7? Os órgãos da Administração Direta e Indireta da União,
Estados e Municípios interessados em executar o Serviço Especial de
Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias deverão, em requerimento ao Ministro das Comunicações, apresentar:
I - estudo de viabilidade técnica, elaborado por profissional habilitado, demonstrando que o sistema pretendido é de operação compatível com outras estações deste serviço e dos Serviços de Radiod ifusão;
11 - indicação do sistema rodoviário a ser servido, das freqüências e potências a serem utilizadas e os requisitos mínimos de caráter
operacional capazes de assegurar a finalidade do serviço:
lU - referência à lei e ao ato constitutivo da entidade, no caso de
órgãos da Administração Indireta;
IV - relação nominal dos diretores e gerentes da entidade.
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§ I? Verificado o interesse público, expresso pelas necessidades
prioritárias do setor rodoviário e a viabilidade técnica do requerido, o
Ministro das Comunicações, julgando conveniente, baixará Portaria .autorizando, no caso de órgãos da Administração Direta ou permitindo,
no caso de entidades da Administração Indireta.
§ 2? O Ministro das Comunicações, a fim de conhecer as necessidades prioritárias do setor, ouvirá o Ministério dos Transportes.

Seção II
Das Permissões
Art. 8? As entidades mencionadas nos itens V e VI do artigo 4?
deste regulamento poderão executar Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias, mediante ato de permissão, depois de habilitadas, nos termos dos artigos seguintes.
Art. 9? As entidades a que se refere o artigo 8? deste regulamento, interessadas na execução do Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias, deverão requerer ao Ministro das
Comunicações abertura de edital.
Parágrafo único. O requerimento a que se refere o caput do artigo
deverá ser instruído com os documentos mencionados nos itens I e II'
do artigo 7? e complementado com:
a) minuta de seus atos constitutivos;
b) estudo sócio-econômico, elaborado segundo normas e critérios
aprovados pelo Ministério das Comunicações, demonstrando a viabilidade do empreendimento.
Art. 10. Verificado o interesse público e o atendimento às necessidades prioritárias do setor rodoviário, bem como a viabilidade técnica
e econômica do empreendimento, o Ministro das Comunicações, julgando conveniente, fará publicar, no Diário Oficial da União, edital convidando os interessados a apresentarem suas propostas.
§ 1? O edital a que se refere o caput deste artigo será publicado
com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias da data marcada para o
início do prazo de 15 (quinze) dias que os interessados terão para apresentar suas propostas.
§ 2? Do edital constarão, além de outras, as seguintes informações:
a) data do término do prazo para recebimento de propostas;
b) sistema rodoviário a ser servjdo:
c) a freqüência e a potência, de operação;
d) o capital mínimo exigido às entidades pretendentes à execução
do serviço;
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e) o valor da caução a ser feita pelos concorrentes.
§ 3? A entidade que requerer abertura de Edital para execução do
serviço não gozará de qualquer regalia ou privilégio em relação às que
com ela concorrem.
§ 4? O valor do capital mínimo exigido das .entidades pretendentes à execução do serviço de que trata este regulamento será indicado
em Portaria pelo Ministro das Comunicações.

CAPÍTULO V
Das Formalidades a Serem Preenchidas Pelos Concorrentes a
Edital Para Execução do Serviço
Art. 11. Publicado o Edital convidando Os interessados à execução do Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança 'nas Rodovias, os pretendentes deverão, no prazo estabelecido, dirigir requerimento ao Ministro das Comunicações, encaminhando proposta instruída com os seguintes documentos:
I -

relativos à entidade:

a) certidão de registro, na repartição competente, contendo inteiro
e atualizado teor dos atos constitutivos ou certidão de breve relato,
acompanhada de cópia do estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores;
bl caução, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do capital mínimo
exigido para a execução do serviço, a ser feita de acordo com o artigo
17 deste regulamento.
11 - Relativos aos sócios e dirigentes da entidade:
a) ficha cadastral individual, conforme modelo aprovado pelo Ministério das Comunicações, a ser preenchida por todos os sócios e dirigentes da entidade;
b) prova de nacionalidade dos sócios;
c) prova de brasileiro nato dos dirigentes da entidade.
§ l? A prova de nacionalidade poderá ser feita pela apresentação
de cópia da certidão de nascimento, de casamento, do certificado de reservista, do título de eleitor, da carteira de identidade ou ainda do comprovante de naturalização.
§ 2? Dos contratos ou estatutos sociais deverá constar cláusula
declarando, expressamente, que as cotas ou ações, representativas do
capital social, são inalienáveis e incaucionáveis, direta ou indiretamente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas, ressalvado o que dispõe a lei
das sociedades por ações com relação às exigências de caução por parte
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de diretores da entidade, dependendo qualquer alteração contratual ou
estatutária, bem como transferência de cotas ou de ações, de prévia autorização do Ministério das Comunicações.
§ 3? Além dos documentos exigidos pelos itens I e II deste artigo,
os concorrentes ao Edital deverão apresentar:
I - esboço de uma programação, durante 24 (vinte e quatro) horas, informando o tempo mínimo que pretendem utilizar para:
a) informações para a segurança e proteção dos usuários das rodovias;
b) transmissão de informações que visem oferecer ao motorista o
conhecimento das facilidades, inclusive turísticas, a seu alcance, bem
como das dificuldades de caráter permanente;
c) informações de caráter educativo e cultural;
dI serviço noticioso em geral.
11 - Especificações dos meios de que disporá para comunicações
de urgência com as Centrais de Informação de Fretes, Serviços de Radioamador, Faixa do Cidadão, entidades públicas e/ou pr-ivadas, encarregadas ou possuidoras de serviço especializado de atendimento
médico-hospitalar de emergência, citando os nomes das mencionadas
entidades e a distância a que se encontram da rodovia atendida pelo
serviço objeto do Edital, e com outras entidades detentoras de informações de interesse.
III - Informações de caráter técnico:
a) transmissor: fabricante, tipo, modelo e especificações técnicas;
b) sistema irradiante: fabricante, tipo, ~odelo e especificáções técnicas.
§ 4? Em se tratando de execução do Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias na faixa de 150 (cento e cinqüenta) quilômetros da fronteira, os concorrentes deverão apresentar,
além dos documentos mencionados no artigo 11 deste regulamento, os
exigidos pela legislação específica da Faixa de Fronteiras.

CAPiTULO VI
Do Exame das Propostas
Art. 12. Findo o prazo estabelecido no Edital para apresentação
de propostas, o Ministério das Comunicações, através do órgão próprio, verificará quais as propostas que satisfizeram os requisitos dele
constantes, indicando ao Ministro a pretendente que reúna as melhores
condições para execução do serviço, observados os seguintes critérios
preferenciais:
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I - inclusão, em sua programação, de maior tempo destinado a:
a) informações destinadas à segurança e proteção do usuário da rodovia;
b) informações destinadas a proporcionar ao motorista o conhecimento das facilidades, inclusive turísticas, que poderá encontrar nos
diversos trajetos, bem assim das dificuldades de caráter permanentes;
c) informações sobre disponibilidades de cargas, destino e local de
carregamento;
d) informações de caráter educativo e cultural;
e) informações de caráter noticioso geral;
11 - melhores condições técnicas para a execução do serviço, aferidas pela qualidade dos equipamentos e pela infra-estrutura op erac io-'
nal;
IH
maior índice de nacionalização de seus sistemas e equipamentos;
IV
inclusão, em suas redes, de maiores e melhores meios de comunicação imediata com as Centrais de Informação de Fretes, Serviço
de Radioamador, Faixa do Cidadão e entidades públicas e/ou privadas,
responsá veis pelo atendimento médico-hospitalar de emergência e com
outras entidades detentoras de informações de interesse.

CAPÍTULO VII
Do Ato de Outorga - Procedimentos
Art. 13. O ato de outorga, seja autorização ou permissão, não tem
caráter de exclusividade e se restringe ao sistema, tal como definido no
projeto aprovado e ao uso da freqüência, com a potência e nos locais
determinados.
Art. 14. A outorga de autorização ou de permissão terá vigência
pelo prazo de 10 (dez) anos, renovável por iguais períodos, a critério do
Ministério das Comunicações, ouvido o Ministério dos Transportes.
§ I? Determinada a entidade que irá executar o serviço, a outorga
lhe será deferida através de portaria, acompanhada de cláusulas que
regulem suas obrigações para com o Governo e os usuários.
§ 2? As cláusulas que acompanham a portaria, além de qualquer
outra exigência que o Governo julgue conveniente fazer, deverão estipular;
a) composição do sistema, com a indicação das posições das estações;
b) submissão da entidade à fiscalização por parte do Ministério
das Comunicações, obrigando-se a fornecer os elementos solicitados para este fim;
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c) observância às normas técnicas fixadas pelo Ministério das Comunicações para a execução do serviço;
d) o prazo da autorização ou da permissão;
e) pagamento à União, das contribuições devidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações;
t) observância aos prazos relativos à instalação, ao início da execução do serviço e à completa operação do sistema;
g) intransferibilidade do ato de outorga sem prévia autorização do
Ministro das Comunicações;
h) submissão à ressalva de que a utilização de freqüência não
constitui direito de propriedade, nem assegura exclusividade, ficando,
sempre, o seu emprego, sujeito às normas emanadas do Ministério das
Comunicações;
i) submissão aos preceitos estabelecidos em todas as leis, decretos,
regulamentos, instruções ou normas que existam ou que venham a existir, referentes ou aplicáveis ao serviço objeto da autorização ou da permissão, inclusive àqueles decorrentes de atos internacionais aprovados
pelo Congresso Nacional;
j) submissão à ressalva do direito da União sobre todo o acervo,
como garantia de liquidação de qualquer débito para com ela, devido
pela execução do serviço, quando se tratar de permissão;
1) proibição de alterar seus atos constitutivos, estatutos ou contratos, sem prévia autorização do Ministério das Comunicações;
m) proibição de dar posse a novos diretores, gerentes ou membros
do Conselho de Administração sem prévia aprovação do Ministério das
Comunicações;
n) sujeição, a qualquer tempo, aos preceitos da legislação referente
às desapropriações e requisições.
§ 3? Constará, também, das cláusulas que acompanham a portaria de outorga, a obrigatoriedade do atendimento ao mínimo de tempo
previsto pela entidade para atender às finalidades mencionadas no item
I do § 3? do artigo 11 deste regulamento.
§ 4? Os órgãos da Administração Indireta federal, estadual ou
municipal e as Fundações sob a supervisão do Poder Público ficam dispensados de submeter à prévia aprovação do Ministério das Comunicações os atos mencionados nas letras 1 e m do § 2? deste artigo, devendo, no entanto, levá-los ao conhecimento do referido Ministério, logo
que formalizados.

Art. 15. O Ministério das Comunicações poderá, em qualquer
tempo, proceder à revisão ou substituição das freqüências consignadas,
por motivo de ordem técnica, na defesa dos interesses nacionais ou por
necessidade dos serviços federais.
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Art. 16. A entidade que receber a autorização ou permissão deverá, no que .couber-, apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de publicação do ato de. outorga, as seguintes declarações:
I - relativa à entidade:
a) que está quite com Imposto de Renda, Fazenda N acionaI e Pre·
vidência Social;
b) que não possui título em protesto.
II - Relativa a cada diretor, sócio-gerente ou procurador com poderes de gerência e adrnirristração da entidade:
a) que está em dia com suas obrigações eleitorais;

bl que está quite com o Imposto de Renda;
c) que não possui título em protesto.
§ I? As declarações relativas à entidade deverão ser firmadas por
seu diretor ou gerente..
§ 2? Além das declarações mencionadas neste artigo, deverá apresentar declaração única, assinada por todos os dirigentes, de que não
estão no exercício de mandato eletivo que assegure imunidade parlamentar, nem exercem cargos de supervisão, direção' ou assessoramento
na Administração Pública, dos quais decorra direito, de foro especial.

Art. 17. Os concorrentes ao Edital deverão apresentar comprovante de haverem realizado, no Banco do Brasil S.A., em conta viculada ao Ministério das Comunicações, caução no valor estipulado na letra b, do item I, do artigo 11 deste regulamento, que poderá ser feita
em espécie ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
(ORTNs).
§ I?

As cauções serão devolvidas:
a) integralmente, às entidades que não tiverem obtido a permissão
para execução do serviço, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à data da
publicação da portaria de outorga de permissão à entidade escolhida;
b) 50% (cinqüenta por cento) à entidade que receber a outorga de
permissão para executar o serviço, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à
data de publicação da portaria de aprovação de local e especificações
técnicas. O saldo restante será devolvido nos 30 (trinta) dias subseqüentes à data de expedição da licença de funcionamento.

§ 2? Se a entidade permissionária não iniciar a operação do sistema no prazo estipulado pelo artigo 19, com a ressalva do artigo 20 deste
regulamento, perderá a parcela da caução correspondente a 50% (cinqüenta por cento), cujo valor reverterá em favor da União, independentemente da sanção prevista na letra a, do item H, do artigo 54 do presente regulamento.
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§ 3? O Ministério das Comunicações' deverá baixar a portaria de
outorga dentro de 1 (um) ano a partir do encerramento do prazo para
recebimento das propostas. Caso contrário, o Edital será cancelado,
autorizando-se o Banco do Brasil S.A. a devolver as cauções a todos os
concorrentes.
§ 4? As entidades já executantes de serviço de radiodifusão que
concorrerem a Edital para execução de Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias ficam dispensadas da caução,
desde que, comprovadamente, possuam patrimônio líquido igualou
maior que a soma dos capitais mínimos exigidos para o novo serviço e
para os que já executa.
§ 5? A comprovação a que se refere o parágrafo anterior será feita
pela apresentação do último balanço geral da entidade, entendendo-se
como patrimônio líquido o definido na Lei n:' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.

CAPÍTULO VIII
Da Instalação das Estações
Art. 18. A contar da data da publicação da portaria de autorização ou de permissão, a entidade deverá submeter à aprovação do Ministério das Comunicações, no prazo, improrrogável, de 6 (seis) meses,
o planejamento global do sistema, incluindo os locais, plantas e demais
especificações técnicas para montagem das estações fixas, bem como
«Iay out» e especificações dos equipamentos para as estações móveis.
§ "1? O sistema planejado poderá ser instalado gradativamente.
§ 2? Na hipótese de não ser aprovado o planejamento global do
sistema, a entidade terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
em que tomou conhecimento do fato, para substituir o plano ou os documentos que estejam em desacordo com as exigências do Ministério
das Comunicações.
§ 3? Os locais indicados para instalação dos sistemas irradiantes
das estações fixas, tendo em vista a segurança de vôo, bem como a instalação dos equipamentos de transmissão a bordo das aeronaves, só serão aprovados, uma vez obtida, pelo interessado, a prévia concordância
do Ministério da Aeroná utica.
§ 4? Os locais escolhidos para a instalação dos centros de operação deverão, também, constar dos planos a serem aprovados.
§ 5? Sempre que os locais de instalação das emissoras e dos centros de operação estiverem situados na faixa de domínio das rodovias,
as entidades deverão solicitar prévia aprovação do Ministério dos
Transportes.
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Art. 19. O prazo para que o sistema entre em operação será de 2
(dois)- anos, contado da data de publicação da portaria que aprovar o

seu planejamento.
Parágrafo único. Se a entidade houver sido autorizada a premover a instalação gradativa do sistema, a primeira fase do mesmo deverá
entrar em operação no prazo previsto no caput deste artigo, devendo
todo o sistema estar operando no prazo máximo de 5 (cínco) anos, improrrogá velo

CAPÍTULO IX

Das Transmissões Experimentais
Art. 20. Após o término das instalações, a entidade poderá solicitar ao Ministério das Comunicações autorização para iniciar transmissões experimentais com a finalidade de testar os equipamentos instalados e os sistemas irradiantes.
§ I? N as transmissões experimentais, as estações deverão declarar, freqüentemente, a natureza do serviço, o nome registrado, o sistema rodoviário atendido, a freqüência de operação e o caráter experimental da transmissão.
§ 2? O prazo das transmissões experimentais será de 30 [trint.a]
dias, prorrogável a critério do Ministério das Comunicações.

CAPÍTULO X

Do Func'ionamento em Caráter Definitivo
Art. 21. O inicio de funcionamento de E stação do Serviço E special de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias, em caráter
definitivo, dependerá da expedição de licença de funcionamento, decorrente de vistoria, realizada na forma estabelecida neste regulamento.
§ I? Julgando-se em condições e obedecidos os prazos do ato de
outorga, a entidade interessada deverá requerer vistoria para a expedição do Certificado de Licença, juntando o comprovante do pagamento
da taxa de fiscalização de instalação.

§ 2? Realizada a vistoria e verificada a observância às normas
técnicas, o Ministério das Comunicações expedirá o Certificado de Licença.
§ 3? O Ministério das Comunicações poderá também expedir o
Certificado de Licença, independentemente de vistoria realizada pelo
seu órgão de fiscalização, desde que a interessada apresente laudo de
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vistoria elaborado por profissional habilitado, segundo modelo estabelecido, do qual conste que as instalações estão de acordo com as características aprovadas pelo ato de outorga.
§ 4? Independentemente do disposto no § 3? deste artigo, o Ministério das Comunicações poderá realizar vistoria das instalações.
Art. 22. Verificada a ocorrência de interferência prejudicial -dos
equipamentos em serviço autorizado, a entidade responsável deverá interromper, imediatamente, as suas transmissões, até a eliminação da
causa da interferência.
Parágrafo único. Sempre que houver a interrupção do serviço, a
entidade responsável deverá, no prazo máximo de 48 horas, comunicar
ao Ministério das Comunicações o tempo e a causa da interrupção.
Art. 23. A cobertura das transmissões da estação do Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias será limitada à faixa de domínio da rodovia, tomando-se as medidas técnicas
cabíveis para evitar a cobertura dos perímetros urbanos.

CAPÍTULO

xr

Do Horário e da Programação
Art. 24. O Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias será executado 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente.
Art. 25. A entidade executante do Serviço deverá, na transmissão
de seus programas, atender às seguintes exigências:
I - informar aos usuários sobre roteiros, trajetos, horários, distâncias, condições técnicas e estado de conservação das pistas, recursos disponíveis e condições de tráfego, que estejam no seu raio de alcance;
II - divulgar, periodicamente, boletins especiais, destinados aos
caminhoneiros, contendo informações sobre facilidades de carga, destino e local de carregamento e outros detalhes obtidos através de contatos com as Centrais de Informação de Fretes, visando à economia de
combustível;
III - conservar, em seus arquivos, os textos dos programas, devidamente autenticados pelos responsáveis, durante 30 (trinta) dias;
IV - integrar, gratuitamente, as Redes de Radiodifusão Oficiais,
quando convocada por autoridade competente, para divulgação de assunto de relevante interesse nacional.
Parágrafo único. A executante do Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias poderá interromper a transmis-
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são do programa oficial, acima mencionado, para transmissão de boletim ou de informações de caráter urgente. e de interesse imediato dos
usuários .das rodovias.
Art. 26. A veiculação de mensagens publicitárias será admitida,
no máximo de 15 (quinze) minutos por hora inteira, e desde que não
prejudique a finalidade do serviço e o tempo a ele destinado.
Parágrafo único. As entidades mencionadas nos itens I, II, III, IV
e V do artigo 4? deste regulamento não poderão divulgar publicidade
comercial na execução do serviço.
Art. 27. Os critérios relativos à programação de interesse rodoviário, incluindo os aspectos de conteúdo. tempo e horário, serão objeto
de regulamentação pelo Ministério dos Transportes.

CAPÍTULO XII
Da Transferência de Autorização
Art. 28. As autorizações para a execução do Serviço Especial de
Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias não poderão ser
transferidas a entidades particulares.
Parágrafo único. Aplica-se, nas transferências de autorizações, no
que couber, o mesmo procedimento estabelecido nos artigos 30, 33 e 34
deste regulamento.

CAPÍTULO XIII
Da Transferência de Permissões e de Cotas ou Ações

Seção I
Generalidades
Art. 29. As permissões somente .poderão ser transferidas para as
pessoas jurídicas mencionadas nos itens V e VI do artigo 4? deste regulamento.
Art. 30. Nenhuma transferência de permissão poderá ser efetivada sem prévia autorização do Ministro das Comunicações, sendo nula,
de pleno direito, qualquer transferência realizada sem a observância
dessa condição.
Art. 31. As cotas ou ações representativas do capital social somente poderão ser transferidas entre pessoas físicas.
Art. 32. A transferência de cotas ou ações depende de prévia autorização do Ministério das Comunicações.
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§ I? As transferências de que trata este artigo caracterizam-se
também pela compra e venda, permuta, doação, cessão de direitos, promessa dessas operações, procuração em causa própria ou outros contratos afins, nominados ou não, em que haja aquisição ou alienação de cotas, ações ou de direitos sobre cotas e ações.
§ 2? Executada a hipótese de sucessão hereditária, não são admitidas transferências de cotas ou ações que caracterizem a transferência
da permissão, antes de 2 (dois) anos, contados da data de expedição do
Certificado de Licença de funcionamento.
§ 3? Satisfazendo os interessados às formalidades devidas, inclusive às exigências porventura feitas, ter-se-á o pedido como deferido, se
a autoridade competente não se pronunciar no prazo de 120 (cento e
vinte] dias, a contar da protocolização do pedido ou da última complementação exigida.
§ 4? Independem de anuência prévia do Ministério das Comunicações as transferências de cotas ou ações efetivadas entre pessoas do
quadro social aprovado, de entidades que possuam, no máximo, 30
(trinta) sócios.
§ 5? As transferências deverão ser comprovadas perante o Ministério das Comunicações dentro de 30 (trinta I dias de seu registro.

Seção II
Da Transferência da Permissão
Art. 33. A transferência da permissão só poderá ser efetivada se
a entidade pretendente se condicionar às exigências constantes do § 2?
do artigo 14, deste regulamento.
Art. 34. O processamento da transferência de permissão seguirá o
seguinte trâmite:
I - apresentação de requerimento, dirigido ao Ministro das Comunicações, formulado pela detentora da permissão, solicitando a
transferência, assinado por todos os cotistas, no caso de sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, ou instruído com a folha do Diário
Oficial·da União que publicou a ata da Assembléia Geral que autorizou
a Diretoria a requerer a transferência da permissão, no caso de sociedade anônima;
II - apresentação simultânea, com a petição prevista no número
anterior, de requerimento dirigido ao Ministro das Comunicações, e
formulado pela entidade para a qual se pretende transferir a permissão,
no qual a mesma solicita a transferência em face da concordância da
permissionária, sendo o requerimento instruído com a documentação de
que trata o artigo 11 deste regulamento;
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III - recebidas as petições, o órgão competente do Ministério das
Comunicações encaminhará o assunto ao Ministro para decisão final;
IV - a permissão será transferida, observadas as normas e condições vigentes, pelo restante do prazo fixadono ato inicial da outorga.

Seção III
Da Transferência de Cotas ou de Ações
'Art. 35. Para .o processamento da transferência de cotas ou doe
ações da sociedade' interessada deverá ser apresentado requerimento ao
Ministério das Comunicações, assinado por todos os cotistas ou acionistas, solicitando a transferência, no qual se declara, expressamente,
os nomes dos cedentes e cessionários, bem como a qualidade e o valor
das cotas ou das ações a serem transferidas .
. § I? No caso de se tratar de 'sociedade anônima, o requerimento
deverá ser instruído com a folha do Diário Oficial da União que publ icou a Ata da Assembléia Geral que autorizou a Diretoria a requerer a.
transferência.
§ 2? Recebidas as pet.içóes, o órgão competente do Ministério das
Comunicações decidirá sobre o pedido.
§ 3? Em se tratando de transferência de cotas ou de ações,que
não implique no ingresso de pessoas estranhas ao quadro social aprovado, observado '0 dispo-sto no § 4? do artigo 32, deverão os interesaados:
a) efetivar a transferência desejada;
b) após, 'requerer ao Ministério das Comunicações a homologação
da transferência, instruindo o requerimento com a certidão da Junta
Comercial comprovando a operação realizada';'
c) no caso de sociedade anônima, juntar cópia do termo de transferência de ações.

CAPiTULO XIV
Da Aprovação de Atos Decorrentes de Transferência ou Autorizações
e de Cotas ou de Ações
Art. 36. Autorizada a transferência, as entidades ficam obrigadas
a submeter à aprovação do Ministério das Comunicações os atos que
praticarem para a sua efet.ivação, na conformidade do disposto no § 5?
do artigo 32.
Parágrafo único. Nenhum outro pedido de transferência será con'siderado sem que a sociedade comprove os atos que praticou na efetivação de autorização anterior.
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CAPÍTULO XV

Das Alterações Estatutárias ou Contratuais
Art. 37. As empresas permissionárias de Serviço Especial de Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias não poderão alterar os
respectivos atos constitutivos, estatutos ou contratos, sem prévia autorização do Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. Excetuam-se desta proibição as alterações relativas a aumento de capital social e transferência de cotas ou ações que
não impliquem no ingresso de pessoas estranhas ao quadro social aprovado, observado o disposto no § 4? do artigo 32, sujeitando-se tais alterações à homologação pelo Ministério das Comunicações.
Art. 38. As entidades que pretenderem alterar os seus estatutos
ou contratos sociais deverão encaminhar ao Ministério das Comunicações requerimento esclarecendo a operação pretendida e a sua finalidade.
Art. 39. Recebida a petição, o órgão competente do Ministério das
Comunicações decidirá sobre o assunto.
Art. 40. Autorizadas as alterações estatutárias ou contratuais, ficam as entidades ·obrigadas a submeter à homologação do' Ministério
das Comunicações os atos que praticarem para sua efetivação.
Parágrafo único. Nenhum outro pedido de alteração estatutária ou
contratual será autorizado pelo Ministério das- Comunicações, até que a
entidade comprove os atos que praticou na efetivação de alteração autorizada anteriormente.
Art. 41. A indicação para o cargo de diretor, bem como a designação de gerente ou pessoa responsável pela oriéntação administrativa do
serviço, devem ser submetidas à prévia anuência do Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. A solicitação deverá ser instruída com as declarações discriminadas no item 11 do artigo 16 deste regulamento.
Art. 42. O silêncio do Poder Concedente ao fim de 120 (cento e
vinte) dias, contados da data da protocolização do requerimento de alteração contratual ou estatutária, ou de aprovação dos nomes de diretor, gerente ou responsável pela orientação administrativa do serviço,
implicará na autorização, excetuados os casos nos quais haja sido feita
exigência 'Ou em que os pretendentes não possuam as Qualificações estabelecidas neste regulamento.
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CAPÍTULO XVI
Da Renovação e Perempção das Permissões ou Autorizações
Art. 43. A faculdade de renovação decorre do cumprimento, pelas
entidades, das exigências legais e regulamentares, das obrigações assumidas na proposta apresentada quando da concorrência ao Edital, bem
como da finalidade do serviço, e de persistirem a possibilidade técnica
e o interesse público do mesmo.
Art. 44. As entidades que desejarem as renovações das permissões ou autorizações deverão dirigir requerimento ao Ministério das
Comunicações no período compreendido entre os 180 (cento e oitenta) e
os 120 (cento e vinte) dias anteriores ao término dos respectivos prazos,
instruído com as declarações previstas no artigo 16 deste regulamento.
Parágrafo único. Havendo a permissionária requerido, em tempo
hábil, a renovação da permissão ou autorização, ter-se-á a mesma como
renovada, se o órgão competente não decidir dentro de 120 (cento e vínte) dias contados da data da protocolização do requerimento ou da data
do cumprimento, por parte da entidade, da última exigência formulada
pelo referido órgão.
Art. 45. São condições a serem preenchidas pelas entidades para
a renovação das permissões ou autorizações:
I - submeterem-se aos dispositivos legais e regulamentares em
vigor na data da renovação;
II - haverem cumprido todas as obrigações legais e as assumidas
na proposta apresentada quando da concorrência ao Edital, durante a
vigência da permissão ou autorização a ser renovada.
Art. 46. Observadas as condições previstas neste regulamento, o
Ministro das Comunicações decidirá sobre a conveniência da renovação, expedindo portaria renovando-a ou declarando-a perempta.

CAPÍTULO XVII
Da Alteração das Características Técnicas
Art. 47. A executante do Serviço Especial de Radiocomunicações
para Segurança nas Rodovias não poderá alterar as características técnicas aprovadas sem prévia autorização do Ministério das Comunicações.
Art. 48. A entidade interessada na alteração de qualquer das características técnicas aprovadas deverá dirigir requerimento ao Ministério das Comunicações, esclarecendo os motivos de sua pretensão, instruído com os seguintes documentos:
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I - projeto assinado por engenheiro habilitado demonstrando a
possibilidade técnica da alteração pretendida;
11 . . :. . dados referentes às características técnicas dos novos equipamentos, quando for o caso.
Art. 49. A entidade que for autorizada a alterar suas caracter'íst.icas técnicas ficará sujeita às obrigações referentes à vistoria e licença.
previstas neste regulamento.

CAPiTULO XVIII
Das Taxas, Desapropriações e Requisições
Art. 50. A execução do Serviço Especial de Radiocomunicações
para Segurança nas Rodovias está sujeita ao pagamento da taxa de fiscalização, nas condições previstas. pela legislação vigente.

CAPiTULO XIX

Das Penas
Art. 51. As penas por infração deste regulamento são, nos termos do artigo 59, Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962;
I
multa;
11 - suspensão;
III - cassação.
§ 1? A pena de suspensão, tendo em vista o interesse-público do
serviço, poderá ser transformada em multa.
§ 2? O valor da multa obedecerá aos limites fixados na legislação
específica de telecomunicações.
Art. 52. As penas serão impostas pelo Ministério das Comunicações de acordo com a infração cometida, considerados os seguintes fatores:
I
gravidade da falta;
II
antecedentes da entidade faltosa;
111
reincidência específica.
§ 1? Nas infrações em que, a juízo do Ministério das Comunicações, não se justificar a aplicação de penas, o infrator será advertido,
considerando-se a advertência como agravante na aplicação de penas,
por infringência ao mesmo ou a outro preceito deste regulamento.
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. § 2? Antes de decidir da aplicação de qualquer das penalidades
previstas neste regulamento, o Ministério das Comunicações notificará
a interessada para' exercer o direito, de defesa, dentro do prazo de 5
(cinco) dias, contados do recebimento da notificação.
§ 3? A repetição da falta, noperíodo decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão, será considerada como reineidência.

CAPÍTULO XX
Das Infrações
Art. 53. Constituem infrações na execução do Serviço Especial de
Radiocomunicações para Segurança nas Rodovias:
I . .,. . - não haver iniciado a execução do serviço nos prazos a que
se refere o artigo 19.e seu parágrafo único.
Pena: Cassação;

11 - interromper a execução do serviço por prazo superior a 30
(trinta) dias consecutivos, exceto quando tenha, para isso, obtido autorização prévia do Ministério das Comunicações.
Pena: Cassação;
111 -' ocorrera superveniência da incapacidade legal, técnica, financeira e econômica para a execução do serviço "objeto 'de permissão
ou autorização.
Pena: Cassação;
IV - executar o serviço em desacordo com os termos da licença
ou não atender às normas e condições estabelecidas para essa execução.
Pena: Suspensão:
V - não operar suas estações de modo a oferecer serviço com
qualidade mínima desejada. estabelecida em norma do Ministério das
Comunicações.
Pena: Suspensão:
VI - não se haver instalado de acordo com as especificações técnicas contidas no laudo de vistoria .apresentado e aceito pelo Ministério
das Comunicações.
'
Pena: Suspensão;

VII - não .haver. cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência
que lhe tenha sido feita pelo Ministério das Comunicações.
Pena: Suspensão ou, multa:
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VIII - não comunicar ao Ministério das Comunicações a interrupção do serviço dentro do prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 22.
Pena: Multa.

CAPÍTULO XXI
Da Reincidência, do Pedido de Reconsideração e do Recurso
Art. 54. No caso de reincidência em infrações a que seja cominada
pena de multa', esta será aplicada em dobro.
Art. 55. No caso de reincidência em infrações a que seja cominada pena de suspensão, a entidade ficará, sujeita à pena de 'cassação,
conforme a gravidade da falta.
Art. 56. O pedido de reconsideração da decisão, que aplicou a pena .deverá ser apresentado à autoridade que a houver aplicado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da notificação feitaao interessado, por telegrama, ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) ou entregue em mão própria, ou, ainda, da publicação do ato
punitivo no Diário Oficial da União.
. .
Art. 57. Da decisão que houver indeferido o pedido de reconsideração caberá recurso à autoridade imediatamente superior, nó prazo
de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da notificação feita ao interessado, observados os mesmos procedimentos de entrega da notificação estabelecidos no artigo 57.

CAPÍTULO XXII
Das Disposições Finais
Art. 58. O Ministério das Comunicações baixará ato estabelecendo normas complementares sobre a execução do serviço.
Art. 59. Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão dirimidos pelo Ministério das Comunicações, na forma da legislação em vigor.

DECRETO N? 90.381, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Fixa novo salário mínimo para todo o
território nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o dísposto no artigo 116, § 2?, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de 1943,
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DECRETA:
Art. I? O salário mínimo fixado pelo Decreto n:' 89.589, de 26 de
abril de 1984, fica estipulado em Cr$ 166.560 (cento e sessenta e seis
mil, quinhentos e sessenta cruzeiros), em todo o território nacional.
Parágrafo único. Para 05 efeitos do disposto. no artigo 82, da Consolidação das Leis do Trabalho, os percentuais de desconto serão os
constantes da tabela anexa.
Art. 2? Para os menores aprendizes de que trata o artigo 80, e seu
parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trablho, o salário mínimo corresponderá ao valor de meio salário mínimo 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.
Art. 3? 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 multiplícado por oito e dividido por aquele
máximo legal.
Art. 4? O presente decreto entrará em vigor em I? de novembro
de 1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Muri1lo Macêdo
Delfim Netto
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ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO
N? 90.381, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Salário-mínimo em moeda corrente para o trabalhador adulto
calculado na base de 30 dias ou 240 horas de trabalho.
Salário Mínimo mensal: Crê 166.560
Salário Mínimo diário: Crê 5.552
Salário Mínimo horário: Cr$ 694

Unidades da Federação

Percentagem do salário minimo para efeito de desconto ate a ocorrência de 70% de que trata o artigo
82 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto.lei n? 5.452,de I? de maio de 1943.

Percentuais (%)
Regiões

Região: Estado do Acre ... ...... .. ....
Região: Estado do Amazonas, Rondônia e 'I'err-itório Federal de Roraima ......... .............
Região: Estado do Pará e Território Federal do
................ ..........
Amapá ........
4~ Região: Estado do Maranhão ..............
5~ Região: Estado do Piauí .
6~ Região: Estado do Ceará
7' Região: Estado do Rio Grande do Norte
8~' Região: Estado da Paraiba .. ....
Região: Estado de Pernambuco e- Território Federal
de Fernando de Noronha.
.. ...... ... ...
lO~ Região: Estado de Alagoas
..... .... ........
ll~ Região: Estado de Sergipe ............ ...... ..
12~ Região: Estado da Bahia
.... ..... . ....
13~ Região: Estado de Minas Gerais
...
14~ Região: Estado do Espírito Santo .............. ...
15~ Região; Estado do Rio de Janeiro ..
16~ Região: Estado de São Paulo .......
17~ Região: Estado do Paraná .....
. ....
18? Região: Estado de Santa Catarina
19~ Região: Estado do Rio Grande do Sul.
20~ Região: Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul
.............
21~ Região: Estado de Goiás ... .......
.
22~ Região: Distrito Federal ...
l~

Alimen-

Habita-

<,o

veetcãrio

Hlgie-

ração

no

Transporte

50

29

11

s

I

43

23

23

5

6

24

16
16
13
11
11
12

5
5
6
5
6
5

4
I
2
3
I
I

24
24

8
10
8
10
11
12
13
14
14
13
22

5
6
4
5
6
5
6
6
6
5
7

5
I
I
I
I
I
6
4
I
I
3

2.
22
25

16
21
13

7
6
6

-

2~'

"

"

51
4.
53
51
55
55
55

56
53
54
54
51

50
43
55
57
44

4.
51

50

2.
26
30
27
27
27
27
34
30
28
31
25

33
24

-

6
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DECRETO

N~

90.382, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Altera a redação dos artigos 3? e 4?, do
Decreto n? 77.339, de 25 de março de 1976,
que dispõe sobre a estrutura básica do Instituto Brasileiro do Café - IBC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os artigos 3~ e 4~ do Decreto n? 77.339, de 25 de março de
1976, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 3? As Agências Regionais têm sede em Belo Horizonte (MG), Carat.inga (MG), Cuiabá (MT), Londrina (FR), Maringá (PR), Paranaguá (PR), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro
(RJ), Salvador (BA), Santos (SP), São Paulo (SP), Varginha
(MG) e Vitória (ES)>>.
«Art. 4? Os. Serviços locais de Assistência à Cafeicultura, sem estrutura organizacional e até o limite de 135 (cento e
trinta e cinco), serão ativados ou desativados por ato do Presidente do IBC,que definirá a sua localização».
.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1984;
República.

163~

da Independência e 96? da

JOÃO FIGUEIREDO·
Murilo Badaró
Delfim Netto

DECRETO

N~

90.383, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Cria empregos na Tabela Permanente
da carreira do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro 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 nos artigos 7~ e 8~ da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, nos
artigos 7~ e 43 do Decreto n~ 85.487, de 11 de dezembro de 1980, e o que
consta dos Processos n~s 23.000006165/84-0 e 23.000005645/84-8,
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DECRETA:
Art. I? São criados, na forma do Anexo I deste decreto, nas classes de Professor Titular, Adjunto e Auxiliar, da carreira do Magistério
Superior da Tabela Permanente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 4 (quatro) empregos a serem preenchidos mediante a admissão de
candidatos habilitados em concurso público, observada a legislação es.,pecífica.
Art. 2? A despesa decorrente de aplicação deste decreto correrá 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, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E sther de Figueiredo Ferraz

N? de
empregos

Código

ereto

por força deste de-

• 4 empregos criados

Denominação

SITUAÇÃO ANTERIOR

Tabela
Permanente

de

2.273

I'

-

-

-

1.975

1.214

217

48

--

18
184
81
12
2'
279
496

I'

3
3

11

incluídos
naT.P.

empregos

N~

CARREIRA: MAGISTÉRIO SUPERIOR

Professor Auxiliar

1

4
3
2

1

4
3
2

Professor Assistente

4.346

450

2.500

1.000

396

Única

4
3
2
1

N?de fixos
previstos
na lotação

Referências

Professor Adjunto

Professor Titular

Classes

SITUACÃO NOVA

Portaria MEC n" 280 de 10-4-81
D.O. de 20-4-81
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90.384, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n? 12, subscrito por Brasil e Peru.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu 1980, que cria a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil
em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através
do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981 prevê, no seu
artigo 7~, a modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que os artigos 23 e 24 do Acordo de Alcance Parcial,
subscrito por Brasil e Peru, em 31 de abril de 1983 e posto em vigor, no
Brasil, pelo Decreto n? 88.646, de 25 de agosto de 1983, prevêem a revisão do mencionado instrumento, assim como a subscrição de protocolo
modificativo que registre os resultados da referida revisão;
Considerando que, de conformidade com os instrumentos citados,
os Plenipotenciários do Brasil e do Peru firmaram, em 12 de julho de
1984, o anexo Protocolo Modificativo, que altera preferências outorgadas pelo Brasil para determinados produtos e acrescenta novas concessões ao acordo;

DECRETA:
Art. 1 ~ A partir de 12 de julho de 1984, as importações dos produtos especificados nos Anexos 1 e 2 do presente Protocolo Modificativo,
originárias do Peru, ficam sujeitas aos gravames estipulados nos mencionados anexos, que passam a constituir parte integrante do Acordo
de Alcance Parcial n? 12, subscrito por Brasil e Peru, em 30 de abril de
1983, e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 88.646, de 23 de agosto de 1983.
Art. 2? Os tratamentos estabelecidos neste decreto beneficiam exclusivamente os produtos originários do Peru, não sendo extensiveis a
terceiros países, por aplicação da Cláusula da Nação mais favorecida
ou de disposições equivalentes.
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Art. 3? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 30 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o protocolo e seus anexos

DECRETO

N~

estão publicados no D.a. de 1-] 1-84.

90.385, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Promulga a Emenda de 1979 à Convencão Internacional, Sobre Linhas de Carga,
de 1966.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Considerando que o Congresso N acional aprovou, pelo Decreto Legislativo n? 32, de 28 de junho de 1984, a Emenda de 1979 à Convenção
Internacional Sobre Linhas de Carga, de 1966, concluida em Londres a
15 de novembro de 1979;
Considerando. que o Instrumento de Aceitação à referida emenda
foi depositado em Londres, em 15 de agosto de 1984;
Considerando que a mencionada emenda entrou em vigor para a
República Federativa do Brasil em 15 de agosto de 1984;
DECRETA;
Art. I? A Emenda de 1979 à Convenção Internacional Sobre
Linhas de Carga, de 1966, apensa por cópia ao presente decreto, será
e-xecutada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2.0 E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em.contrário.
Brasilia, 30 de outubro de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

A emenda à convenção está publicada no D.O. de 31-10-84.

96~

da
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DECRETO N? 90.386, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a execucãc do' Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n? 10, su oecrito por Brasil e Colômbia.

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 Integração (ALADII, firmado pelo Congresso
N ac íonal através do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de
1981, prevê, no seu artigo 7?, a modalidade dos Acordos de Alcance
Parcial, de cuja celebração não participa a totalidade dos paísesmembros da associação;
Considerando que o Capitulo IX do Acordo de Alcance Parcial n?
10, subscrito por Brasil e Colômbia, em 30 de abril de 1983, e posto em
vigor no Brasil pelo Decreto n? 88.559 de I? de agosto de 1983, prevê
a revisão do acordo em qualquer momento, a pedido de um dos países
signatários, para introduzir no mesmo as modificações necessárias;
Considerando que, de conformidade com os instrumentos citados,
os Plenipotenciários de Brasil e Colômbia firmaram, em 13 de agosto
de 1984, protocolo, que inclui no Capitulo VIi Acordo n? 10, norma relativa à aplicação de cláusula de salvaguarda por balanço de pagamento;

DECRETA:
Art. I? A partir de 13 de agosto de 1984, fica incorporado ao
Capítulo VI do Acordo de Alcance Parcial n? 10, subscrito por Brasil e
Colômbia, em 30 de abril de 1983, e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 88.559 de I? de agosto de 1983, norma relativa à aplicação de
cláusula de salvaguarda por balanço de pagamentos, a qual passa a fazer parte integrante do acordo, nos seguintes termos:
«Os países signatários poderão estender unilateralmente as
medidas adotadas para corrigir o desequilibrio global do balanço de pagamentos, com caráter transitório e em forma não discriminatória, ao comércio dos produtos incorporados ao presente acordo. Os países signatários se comprometem a realizar as
consultas necessárias com o fim de atenuar ou evitar os efeitos
negativos que teria para o comércio recíproco a aplicação da
cláusula de salvaguarda por motivos de balanço de pagamentos.
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Os países signatários terão em conta nessas consultas, entre outros elementos de juízo, a composição e o valor do intercâmbio global dos produtos negociados no presente acordo»,

•

Brasília, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

DECRETO N? 90.387, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza a constituição de comissão in- .
terministerial para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item lII, do artigo 81, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam o Ministério da Educação e Cultura e a Secretaria
de Planejamento da Presidência da República encarregados de constituir uma eomissão mista incumbida de emitir parecer sobre a viabilidade de instituição da Fundação Universidade da Fronteira do Oeste
do Rio Grande do Sul, conforme previsto na Lei n? 6.951, de 6 de novembro de 1981.
Art. 2? A comissão deverá, na forma estabelecida pelo artigo 9?
alineas d e o da Lei n? 4.024, de 20-12-1961 e no decurso do prazo fixado
no artigo 3? deste decreto, ouvir a respeito o Conselho Federal de Educação, o qual se manifestará, entre outros, sobre os seguinte aspectos:
ai prioridades estabelecidas em função da política de expansão do ensino superior;
b) nível de atendimento, na região, do ensino de I? e 2?
graus;
c] nível de. atendimento da população escolar de 3? grau, na
região e no conjunto do Estado do Rio Grande do Sul;
e) efetiva disponibilidade financeira, verificada após a consignação de recursos para as instituições de ensino dos vários
graus, mantidas pela União.
Art. 3? A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação do presente decreto, para apresentar as suas conclusões.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
E sther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.388, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Autoriza a transferência direta da concessão outorgada à. Rádio Alto da Serra
Ltda., para a Emissoras Centro-Oeste Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçães que
lhe conferem o artigo 81, item lII, da Constituição, e o artigo 94, item 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? 29.102.001.335/84,
DECRETA:
Art. I? Fica a Rádio Alto da Serra Ltda. autorizada a realizar a
transferência direta para a Emissoras Centro-Oeste Ltda., pelo restante
do prazo, da concessão que lhe foi outorgada para executar serviço de
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Cruz Alta, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.389, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Outorga concessão à. RádioXavantes
de Jeciere Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jeciere, Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atr-ibuicões que
lhe conferem o artigo 81, item lII, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
12.261/83, (Edital n? 70/83),
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DECRETA:
Art. l? Fica outorgada concessão à Rádio Xavantes de Jaciara
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiod ifusão sonora em onda média, na cidade de
Jaciara, Estado do Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Códígo Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de ianeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.390, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Altera a redação dos artigos 1? e 2?, do
Decreto n:' 87.396, de 13 de julho. de 1982,
que declarou de utilidade pública, para fins
de âeeeproprieçzo, área de terra necessária
a implentecso da estação transformadora
de distribuição Piraporinha, no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, 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
artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n? 702.417/81,
DECRETA:
Art. I? OS artigos I? e 2?, do Decreto n? 87.396, de 13 de julho de
1982, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1: Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com
o total de 4.296, 25m 2 (quatro mil, duzentos e noventa e seis metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados), necessaria
à implantação da estação transformadora de distribuição Piraporinha, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo».
«Art. 2? A área de terra, referida no artigo anterior, compreende' aquela constante da planta de situação n? ] 5.104, 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: 702.417/81, e assim descrita:
- tem início no ponto A, localizado no alinhamento Oeste
da rua A, distante 4,60 metros, medidos pelo alinhamento acíma, da interseção dos prolongamentos deste com o alinhamento
Sul da rua B; segue com o rumo SW 14°02'14", pelo alinhamento Oeste da rua A, da distância de 84,26 metros, até o ponto B;
deste ponto segue em curva acentuada à direita, concordância
dos alinhamentos Oeste da rua A e N arte da rua F, na distância
de 19,60 metros, até o ponto C; dai segue pelo alinhamento Norte da rua F, com O rumo NW 68°39'46", na distância de 31,6)
metros, até o ponto D; deste ponto, segue em curva acentuada à
direita, concordância dos alinhamentos Norte da rua F e Leste
da rua I, na distância de 17,03 metros, até o ponto E, daí segue
pelo alinhamento Leste da rua I, com o rumo NE 16°42'14" na
distância de 82,10 metros, até o ponto F; deste ponto segue em
curva acentuada à direita, concordância dos alinhamentos Leste
da rua I e Sul da rua B, na distância de 5,63 metros, até o ponto
G: daí segue pelo alinhamento Sul da rua B, com o rumo SE
72°13'46", na distância de 33,50 metros, até o ponto H; deste
ponto, segue em curva acentuada à 'direita, concordância dos
alinhamentos Sul da rua B e Oeste da rua A, na distância de
7,51 metros, até o ponto A, onde teve início esta descríção..
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1984; 163: da Independência e 96: da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO

N~

90.391, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Ratifica a revisão do projeto e da planta de situação, a que se refere o Decreto n?
87.397, de 13' de julho de 1982, que declara
de utilidade pública, para fins de constituição de servidào' administrativa, faixa de
terra destinada à passagem de linha de

transmissão.

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 MME n? 702.417/81,
DECRETA:
Art. I? É ratificada a revisão, conforme desenho n? 15.173, do
projeto e da planta de situação n? 431.007, a que se 'refere o Decreto n?
87.397, de 13 de julho de 1982, 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? 702.417/81.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor 'na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

90.392, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Outorga' à Olvepar - 61e05 Vegetais
Paraná S.A. concessão para o aproveitamento da energia tüâreulíce de um desnível
denominado Salto Claudelino, no rio Chopim, no Município de Clevelândia, Estado
do Paraná, para uso exclusivo;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos dos artigos
140, letra a, e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 701.044/83,
DECRETA:
Art. 1 ~ É outorgada à Olvepar - Óleos Vegetais Paraná S.A.
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um desnível
denominado Salto Claudelino, no rio Chopim, situado no Município de
Clevelândia, Estado do Paraná, não conferindo, o presente título, delegação de Poder Público à concessionária.
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Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
..
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
§ 1? No caso de desistência, fica a critério do Poder 'Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d 'água em
seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado do Paraná,
titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos que antecedem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse ou
não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 5? A concessionária fica obrigada á cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.393, DE 30 DE OUTUBRO DE 1984
Cria a Secretaria Nacional de Cooperativismo, no Ministério da Agricultura, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens Hl e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 7.231, de 23 de outubro de 1984,
DECRETA:
Art. I? É criada, no Ministério da Agricultura, diretamente subordinada ao Ministro de Estado e incluída entre os órgãos 'relaciona-
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dos no artigo 2?, item V, do Decreto n? 80.831, de 28 de novembro de
1977, a Secretaria Nacional de Cooperativismo - SENACOOP, órgão
autônomo, de que trata o artigo 172, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 2? Compreendem-se nos objetivos da SENACOOP:
I - Fomentar, prestar assistência técnica, coordenar e
fiscalizar as atividades relativas à expansão do sistema cooperativista e do associativismo rural, de conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
U - Colaborar com os órgãos do Ministério do Trabalho,
incumbidos da sindicalização .rural, visando a harmonizar as
atividades sindicais com os propósitos econômicos e sociais da
agricultura;
lU - Colaborar com os órgãos do Ministério da Educação
e Cultura, incumbidos do ensino rural, visando ao desenvolvimento do cooperativismo e, por intermédio dele, da assistência
técnica, capacitação e treinamento de mão-de-obra rural, através de cooperativas-escola. escolas e universidades;
IV - Autorizar o funcionamento, promover a fiscalização,
o controle, a int-ervenção e a liqüidação de entidades cooperativas brasileiras, com exceção das de crédito e seções de crédito
das agrícolas mistas e das de habitação, de conformidade com
as diretrizes do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
V - Promover sistemas estruturais e funcionais que contribuam para o aperfeiçoamento dos métodos operacionais das
cooperativas, nos diversos segmentos 'que compõem as suas atividades.
Art. 3? O Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, que
passa a funcionar junto ao Ministério da Agricultura, sob a presidência
do respectivo Ministro de Estado, será composto de 14 (quatorze) membros, representantes dos seguintes órgãos ou entidades:
I
dois do Ministério da Agricultura;
U
um do Ministério do Trabalho;
IH
um do Ministério da Indústria e do Comércio;
IV
um da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República;
V
um do Banco Central do Brasil;
VI - um do Banco Nacional da Habitação - BNH;
VII - três da Organização das Cooperativas Brasileiras
- OCB; e
VIU - quatro das Cooperativas Centrais ou Federações de
Cooperativas.
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§ 1? O Conselho N ac ional de Cooperativismo terá um SecretárioExecutivo, que substituirá o Presidente nos seus impedimentos eventuais.
§ 2? O Secretário-Executivo do CNC é o Titular da Secretaria Nacional de Cooperativismo - SENACOOP, cabendo a esta Secretaria os
encargos Administrativos do Conselho.
Art. 4? Das contribuições de que trata o artigo 1?, item I, números 1 e 2, do Decreto-lei n:' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, devidas,
de acordo com o artigo 6?, do Decreto-lei n? 582, de 15 de maio de 1969,
e com o artigo 2?, do Decreto-lei n? 1.110, de 9 de julho de 1970, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, será destacado o percentual de 15% (quinze por cento), anualmente, ao Ministério da Agricultura, para atender às despesas decorrentes da transferência de encargos, nos termos dos artigos I? e 2?, da Lei n ? 7.231, de 23
de outubro de 1984, e deste decreto.
Art. 5? São criadas e incluídas na Tabela Permanente do Ministério da Agricultura, de que trata o Decreto n? 77.824, de 15 de junho de
1976, três funções de confiança - uma de Secretário Nacional de Cooperativismo, código LT-DAS-101.4, e duas de Adjuntos do Secretário
Nacional de Cooperativismo, código LT-DAS-I01.2.

Art. 6? Fica incluída .a Secretaria Nacional de Cooperativismo no
regime de autonomia limitada de que trata o Decreto n ? 86.212, de 15 de
julho de 1981.
Parágrafo único. A autonomia a que se refere este artigo abrange
a competência para a prática dos seguintes atos:
I - Contratar especialistas, de nível médio ou superior, e
de consultores técnicos, nos termos e sob as limitações do Decreto n? 86.549, de 6 de novembro de 1981, conforme Tabela a
ser submetida à aprovação do Presidente da República pelo Ministro de Estado da Agricultura;
11 - Elaborar, com base em dotações específicas, o seu
orçamento próprio, aprovado pelos órgãos competentes, segundo classificação adotada no Orçamento da União;

111 - Efetuar, no âmbito do próprio órgão, a discriminação
detalhada das dotações orçamentárias globais, logo que publicada a Lei Orçamentária ou o decreto de abertura de crédito adicional, ou aprovadas quaisquer outras receitas;
IV - Movimentar, no âmbito do .órgão, seus créditos orçamentários ou adicionais;
V - Submeter, anualmente, à aprovação do Ministro de
Estado da Agricultura O Programa de atuação do órgão, a nivel
nacional;
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VI - Elaborar a Tabela de Preços de seus serviços, em
conformidade com a legislação em vigor, para aprovação do Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 7? Fica a Secretaria Nacional de Cooperativismo
SEN ACOOP, autorizada a estabelecer convênios com qualquer órgão
ou entidade da administração pública ou privada,· visando ao cumprimento das suas finalidades e, com o INCRA. para prestação, sem ônus,
de serviços administrativos.
Art. 8? A organização,- o funcionamento e as atividades da
SEN ACOOP serão definidas 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.
Art. 9? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
Delfim Netto
Danilo Venturiní

DECRETO N? 90.394, DE 31 DE OUTUBRO DE 1984
Declara luto oficial.'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o artigo 81,
item IH, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o Pais, por três
dias, a contar desta data, pelo falecimento de Sua Excelência a Senhora Indira Gandhi, Primeira-Ministra da República da Índia.
Brasília, 31 de outubro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 90.395, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1984
Fixa o coeficiente de atualização monetária previsto na Lei nf' 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 1I1, 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 1,805 (um inteiro e oitocentos e cinco milésimos), aplicável sobre os
valores padrão vigentes em I? de maio de 1984.
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 recursos para os Tribunais.
Art. 3? O presente decreto entrará em vigor em I? de novembro de
1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6.de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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ANEXO AO DECRETO N? 90.395, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1984
NOVOS VALORES DE REFERENCIA
Valores e Regiões que

O~

Utilizam

Valores Vigentes

Novos Valores

Regiões e Sub-Regiões (tal como definidas pelo

(Cr$)

(Cr$)

Decreto n? 75.679, de 29 de abril de 1975)

34.446,40

62.175,80

38.142,10

68.846,50

4~. 5~,

6:', 7?, 8?, 9~ - 2? Sub-região, Território de Fernando de Noronha, la?, l l t , 12:- - 2? Sub-região.
I?, 2:-, 3?, 9~ - 1~ Sub-região, 12: - 1:' Sub-região, 20:.
21: .
14~. 17: - 2~ Sub-região, 18~ - 2: Sub-regláo.

41.546,20

74.990,90

45.343,00

81.844,10

17: -

48.751,90

87.997,20

13~,

1:- Sub-região, 18? - 1:' Sub-região, 19:.

15:, 16?, 22:.

Exemplos de Cálculos;
Os valores apresentados acima passam a substituir os relativos ao salário mínimo em cada região,
como exemplificado abaixo:
I? exemplo: Um contrato na 7~ região, que determina o pagamento de 1 salário mínimo regional,
passa a exigir o pagamento de Cr$ 62.175,00 (sessenta e dois mil, cento e setenta e
cinco cruzeiros).
2? exemplo: Um contrato na 3~ região, que determine o pagamento de 3,5 (três e meio} salários
mínimos regionais passa a exigir o pagamento de Cr$ 240.962,00 (duzentos e quarenta
mil, novecentos e sessenta e dois cruzeiros).
3? exemplo; Uma multa de 50% (cinqüenta por cento) do maior salário mínimo do País passa a
ser de
43.998,00 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros).

c-s

8&QAo
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DECRETO N? 90.396, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n." 89.707,
de 25 de maio de 1984, que dispõe sobre as
empresas prestadoras de serviços para a oro
ganizaçào de congressos, convenções, seminários e eventos congêneres.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O § I? do artigo 4?, do Decreto n? 89.707, de 25 de maio de
1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4?
.
§ I? O registro de que trata este artigo não será concedido
a organizações ou associações sem fins lucrativos nem a empresas ou entidades controladas, direta ou indiretamente, por entidades de direito público, ou por elas subvencionadas, salvo
àquelas que, na forma a ser estabelecida pelo CNTur, comprovem tradição na prestação dos serviços a que se refere o artigo
I? .»
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo BadarÓ

DECRETO N? 90.397, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o aumento do capital social 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 UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.
AGEF, de Cr$
7.623.233.286,32 (sete bilhões, seiscentos e vinte e três milhões, duzentos
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e trinta e três mil, duzentos e oitenta e -seis cruzeiros e trinta e dois
centavos} para Cr$ 8.276.614.801,00 (oito bilhões, duzentos e setenta e
seis milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e um cruzeiros).
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo

DECRETO N? 90.398, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza a NUCLEBRÂS a' incorporar
a sua subsidiária NUCON.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e de acordo com o artigo 227, da Lei n ? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Empresas Nucleares Brasíleiras S.A. - NUCLE·
BRÁS, autorizada a incorporar a Nuclebrâs Construtora de Centrais
Nucleares S.A. - NUCON, sua subsidiária integral, sucedendo-a em
todos os direitos e obrigações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúblicá.
JOÃO FIGUEIREDO
César Cals

DECRETO N? 90.399, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera a redação dos artigos 116 e 129,
do .regulamento aprovado pelo Decreto n.o
20.493. de 24 de janeiro de 1946. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Os artigos 116 e 129 do regulamento aprovado pelo Decreto n? 20.493, de 24 de janeiro de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação.
«Art. 116. A inobservância de qualquer dos dispositivos
deste regulamento sujeitará o infrator a multa, segundo a gravidade da infração, graduada entre o mínimo de 2 (duas) e o máximo de 50 (cinqüenta) vezes o Maior Valor de Referência no
País, elevada ao dobro na reincidência».

«Art. 129. Apresentada a defesa, que só será admitida,
tratando-se de pena pecuniária, quando acompanhada da prova
de recolhimento da multa ao Tesouro Nacional, será proferida a
decisão final, que confirmará, reduzirá, relevará a multa ou penalidade imposta, devendo ser fundamentados os motivos da
decisão.
Art. 2? As multas aplicadas de acordo com o disposto no artigo
116, do regulamento aprovado pelo Decreto n? 20.493, de 24 de janeiro
de 1946, com as alterações introduzidas por este decreto, serão recolhidas à Conta do Tesouro N ac ional, mediante Documento de Arrecadação
Fiscal - DAR F .
Art. 3? O prazo para recolhimento das multas aplicadas de acordo com o referido artigo 116 é de 15 (quinze] dias, contados da notificação do infrator, sujeitando o inadimplente à execução de que trata o artigo 132.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o artigo 123, do regulamento aprovado pelo Decreto n?
20.493, de 24 de janeiro de 1946, e demais disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 90.400, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Funâeçeo de Ensino e Tecnologia de Alfenas, para executar
serviço' de reâíoâítueõo de sons e imagens
(televíeao), na cidade de Alienes, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e o artigo 14, letra d,
do Decreto-1ei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n? 51.119/82,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Fundação de Ensino e Tecno- '
logia de Alfenas, para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televieãol, com fins exclusivamente educativos, sem objetivo comercial, na
cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A 'concessão ora outorgada: reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no
Diário Ofiélal da 'União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o
'ato de outorga.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de. novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N,? 90.401, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza empresas de telecomuniceçõee
controladas pela Telecomunicações' Breeileiree S.A. - TELEBRÃS, a promoverem
aumento de capital social.

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

Art. 1? As empresas de telecomunicações adiante enumeradas,
controladas pela 'I'elecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÃS, ficam autorizadas a promover a elevação do respectivo capital social, até
os limites indicados:
Telecomunicaçães de Rondônia S.A. - TELERON
de Cr$ 7.974.000,000 para o-s 8.420.000.000:
'I'elecomunic acôes do Acre S.A. - TELEACRE
de Cr$ 5.168.000.000 para Cr$ 5.604.000.000;
Telecomunicaçães de Roraima S.A. - TELAIMA·
de c-s 2.379.000.000 para Cr$ 2.662.000.000;
'I'elecomunic ações do Pará S.A. - TELEPARÃ
de c-s 33.078.000.000 para c-s 36.340.000.000;
Telecomunicaçães de Pernambuco S.A. - TELPE
de o-s 91.055.000.000 para c-s 98.406.000.000;
Telecomunicaçães de Alagoas S.A. - TELASA
de Cr$ 22.219.000.000 para Crs 25.767.000.000;
Telecomunicaçães de Sergipe S.A. - TELERGIPE
de c-s 16.004.000.000 para Cr$ 17.174.000.000;
Telecomunicaçães de Minas Gerais S .A. - TELEMIG
de Cr$ 141.573.000.000 para o-s 148.021.000.000;
Telecomunicaçães do Espirito Santo S .A. - TELEST
de o-s 39.422.000.000 para c-s 40.964.000.000;
Companhia de Telefones do Rio de Janeiro
CETEL/RJ
de Cr$ 75.633.000.000 para Cr$ 76.388.000.000;

Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT
de o-s 2.344.000.000 para o-s 2.513.000.000;
'I'elecomunic ações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT
de Cr$ 32.183.000.00 para Cr$ 34.457.000.000.

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua, publicação.
revogadas as .disp osições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO .FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.402, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas.

O PRESIDENTE DÁ 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
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educação n? 598/84, conforme consta do Processo n? 39181 CFE e 23001.000875/84-1, do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas do
Sul de Minas, mantida pelo Centro Regional de Cultura, com sede na
cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em: contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.403, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcion.amento do curso de
Tecnologia em Processamento de Dados da
Faculdade
Tecnologia Herbrefco-Brasileira Renascença.

ae

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
Decreto-lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educação n" 642/84, conforme consta do Processo n? 23001.000877/84-4, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso superior de
Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Facul-
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dade de Tecnologia Hebraico-Brasileira Renascença, mantida pela Sociedade Hebraico-Brasileira Renascença, 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, 7de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.404, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional
da Faculdade de Reabilitação em Batatais,
Silo 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? 621184, conforme consta dos Processos nvs 2.448/80 e 2.449/80 CFE e 23001.000876/84-8, do Ministério
da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, a serem' ministrados pela Faculdade de
Reabilitação do Colégio São José de Batatais, com sede na, cidade de
Batatais, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO

N~

90.405, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
S,erviço Social do Centro de Ensino Supersor 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 art igo 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? 620/84, conforme consta do Processo n?
2.881/80 CFE e 23001.000890/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Serviço Social a ser ministrado pelo Centro de Ensino Superior do Estado do Pará, mantido pela Associação Paraense de Ensino e Cultura, .com sede
na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2? E ste decreto 'entrará em . . .v. igor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República ..

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figqeiredo Ferraz

DECRETO

N~

90.406, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera a denominação da Medalha do
Mérito na Alimentação Escolar e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ A Medalha do Mérito da Alimentação Escolar, instituida
pelo Decreto n? 45.568, de 13 de março' de 1959, passa a denominar-se
Medalha do Mérito na Assistência ao Estudante, e será conferida aos
que, por seus esforços, realiz.acões e dedicação em favor da assistência
ao estudante, se tornem merecedores de distinção.
Art. 2~ O item H do artigo 2~ do Decreto n~ 45.568, de 13 de março
de 1959,'passa avigorar com a seguinte redação:
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«li - reverso: dentro de um círculo, os seguintes dizeres,
colocados horizontalmente: «Ministério da Educação e Cultura
_ Mérito na Assistência ao-Estudante».
Art. 3? A concessão da Medalha de que trata este decreto far-saá com o respectivo diploma, expedido pelo Presidente da Fundação de
Assistência ao Estudante, por ato do Ministro de Estado da Educação
e Cultura.
Art. 4? Caberá à Fundação de Assistência ao Estudante propor,
anualmente, ao ·Ministro de Estado dá :Educação e Cultura; as pessoas
que devam ser agraciadas com a Medalha do Mérito na Assistência ao
Estudante.

Art. 5? O Ministro de Estado da Educação e Cultura baixará,no
prazo de trinta dias, as instruções necessárias ao cumprimento do presente decreto.
Art. 6? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOAO FIGUEIREDO
Estber de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.407, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
A utorize o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetrícia da Faculdade
Canoense de Enfermagem.

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? 963/84, conforme consta do Processo n?
23001.000957/84-8 do Ministério da Educação. e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem
e Obstetrícia - habilitação geral em Enfermagem, a ser ministrado pela
Faculdade Canoense de Enfermagem, integrada às Faculdades Canoenses, mantida pela Comunidade Evangélica Luter-ana São Paulo, com Sede na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.408, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera o Decreto n? 59.820, de 20 de dezembro de 1966, que regulamenta o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 27, os §§ I? e 2? do artigo 29 e os §§ I? e 2? do artigo 75 do Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), aprovado pelo Decreto n? 59.820, de 20 de dezembro de 1966,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 27. Nas hipóteses previstas no artigo 24, a utilização da conta vinculada será liberada pelo Banco Depositário à
vista de declaração da empresa, seguindo instruções e modelos
aprovados pelo BNH; na falta desta, mediante alvará judicial
quando houver dissídio entre empregado e empregador e após o
trânsito em julgado da sentença ou nos casos de procedimento
ínstítuído pela Leí n? 6.858, de 24 de novembro de 1980.
Parágrafo único. N as hipóteses previstas no artigo 25 a l iberação se fará à vista de comunicação de autoridade do Ministério do Trabalho, ou, na sua falta, daquelas indicadas no artígo 71, sendo que a expedição de tal comunicação dependerá de
prévio exame da documentação exigida no mesmo artigo 25,
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias".
«Art. 29. .
.
§ I? À vista da declaração de que trata este artigo, o Banco Depositário efetuará o pagamento aos dependentes maiores
de 18 anos no valor da quota que lhes couber, em decorrência
do rateio, em partes iguais, entre. todos os dependentes habilitados, do total da conta vinculada.
§ 2? No caso de haver dependentes menores, o Banco Depositário, com base em autorização do responsável legal dos
mesmos, ou, se for o caso, em virtude de determinação de auto-
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ridade judiciária competente, deverá providenciar a abertura de
Caderneta de Poupança em entidade integrante do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), em nome de cada
dependente menor, mediante o depósito da importância correspondente à quota a este atribuída, com os acréscimos de juros e
correção monetária a que fizer JUS».
"Art. 75.
§ 1? N a movimentação das contas vinculadas os Bancos
Depositários devem cingir-se à execução do que lhes compete,
seguindo a orientação específica do Banco Nacional da Habitação (BNH), sob pena de negativa do ressarcimento dos valores
pagos.
§ 2? A responsabilidade pela exatidão dos fatos indicados
nas declarações, comunicações, notificações, alvarás judiciais
ou outros expedientes que forem feitos, com o objetivo de ensejar a movimentação de contas vinculadas do FGTS, por escrito,
pelas empresas, pelos empregados e pelos órgãos competentes,
assinados por quem de direito, é exclusivamente imputável a
quem os assinar».

Art. 2? Ficam acrescentados ao artigo 29 do Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) os §§ 3? e 4? com a seguinte redação:
"Art. 29.
§ 3? N a falta de dependentes, farão jus ao recebimento das
quotas de que trata este artigo os sucessores do titular da conta
vinculada, previsto na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, independentemente de
inventário ou arrrolamento, conforme disposições da Lei n?
6.858, de 24 de novembro de 1980 e do Decreto n? 85.845, de 26
de março de 1981.
§ 4? Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de
que trata este artigo reverterão em favor do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)."

Art. 3? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Mário Andreazza
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DECRETO

N~

90.409, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza a alienação de imóvel da
União, vinculado ao FRHB, localizado em
Brasília, Distrito Federal, à Sociedade de
Habitações de Interesse Societ e- SHIS.

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,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, através da Superintendência de Construção e Administração Imobiliária - SUCAD, a alienar à Sociedade -de Habitações de Interesse Social - SHIS, empresa pública do Governo do Distrito Federal, a projeção n~ 21, localizada na SQDN 413/414, nesta Capital, de propriedade da União; vinculada ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília - FRHB, registrada à n. 77, Livro 3-A, sob o n?
1.084, do Cartório do 2~ Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 20 de junho de 1969.
Art. 2? A alienação autorizada por este decreto será efetuada, nos
termos do artigo 126, § 2~, letra f, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, com dispensa de licitação, mediante venda, pelo preço
correspondente a 39.665 UPC 's, valor da avaliação efetuada pela Caixa
Econômica Federal nos termos 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, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO

N~

90.410, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$ 4.549.377.000, para reforço. de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,

°
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.549.377.000 (quatro bilhões, quinhentos e quarenta e
nove milhões, trezentos e setenta 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 do excesso de arrecadação de receitas (Fonte 50),
conforme prevêo artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Dettim Netto

o

anexo está publicado no'

D.a.

de'S-1l-S4.

DECRETO N? 90.411, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da Uniso o crédito
suplementar no valor de Cr$ 26.481.658.000,
para reforço de âoteçõee 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 5?, item IIl, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs
26.481.658.000 (vinte e seis bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões. seiscentos e cinqüenta e oito mil cruaeiros] , 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, 7 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 8·11-$4.

DECRETO

N~

90.412, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
5.717.086.000, 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 5~, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da .Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
5.717.086.000 (cinco bilhões, setecentos e dezessete milhões e oitenta 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 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, 7 de novembro de 1984; 163~ do Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 8·11·84.
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DECRETO N? 90.413, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de Cr$ 7.458.952.000.
para reforço de âoteçõee 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.458.952.000 (sete bilhões, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões, novecentos e cinqüenta
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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 1M? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 8-11-84.

DECRETO N? 90.414, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a criação e funcionamento
do Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e Média Empresas, 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
que dispõe a Lei n ? 4.048, de 29-12-61 e o Decreto n? 531, de 23-1-62,
DECRETA:
Art. I? Fica 'criado, na estrutura do Ministério da Indústria e do
Comêrcio - MIC, o Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena
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e Média Empresas, como órgão de deliberação colegiada, cabendo-lhe
as funções de formular, orientar e coordenar a política nacional de desenvolvimento das empresas de menor porte.
Art. 2? O Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e
Média Empresas atuará nas áreas da indústria, comércio e serviços
com as seguintes atribuições:
a) estabelecer as políticas, diretrizes e prioridades para o
apoio governamental ao desenvolvimento da micro, pequena e
média empresas;
b) aprovar, anualmente, a programação técnico-financeira
de apoio governamental ao desenvolvimento dessas empresas.
c) acompanhar a execução e propor os ajustes e aperfeícoa-"
mentos que se fizerem necessários à implementação da política
de apoio e fortalecimento das MPMEs;
d) promover a articulação e a integração entre os diversos
órgãos e entidades públicos e privados .que atuam nas áreas gerencial, creditícia, tributária, mercadológica e tecnológica em
apoio às MPMEs;
e] fomentar e incentivar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de mecanismos de apoio às MPMEs;
fi fomentar e incentivar a geração, o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias especificas, voltadas às MPMEs;
gj estabelecer instrumentos que favoreçam o acesso das micros, pequenas e médias empresas ao crédito oficial e privado;
h) promover estudos específicos necessários ao planejamento do desenvolvimento das MPMEs nacionais, particularmente
através dos órgãos setoriais especializados; e
1) realizar os demais atos que concorram para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas nacionais.
Art. 3? O Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e Média Empresas compõe dos seguintes membros: Ministro de Estado da Indústria e do Comércio;
Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio;
Representante do Programa Nacional de Desburocratização;
Representante da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República;
Representante do Ministério da Fazenda;
Representante do Ministério do Trabalho;
Representante do Ministério do Interior;
Representante do Conselho de Politica Fazendária;
Representante do Banco do Brasil S.A.;
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Representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
Representante da Caixa Econômica Federal - CEF;
Representante da Confederação Nacional da Indústria
CNI;
Representante da Confederação N acional do Comércio
CNC;
Representante da Federação Brasileira de Bancos
FEBRABAN;
Secre'tário·Executivo do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI;
Secretário-Executivo do Conselho de Desenvolvimento Comercial - CDC;
Secretário -da Secretaria de Tecnologia Ind ustrial - STI;
Um representante dos Secretários Estaduais da Indústria e
do Comércio;
Um representante da iniciativa privada.
§ I? O Ministro da Indústria e, do Comércio é o Presidente- do
Conselhó, e o Secretário-Geral o seu Vice-Presidente.
§ 2? Os representantes de órgãos governamentais serão indicados
pelos titulares dás Ministérios e presidentes dos respectivos órgãos e
designados pelo -Ministro da Ind ú str i'a e do Comércio.
§ 3? O representante da iniciativa privada terá mandato de 02
(dois) anos e será designado pelo Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio, juntamente com O respectivo suplente, sendo que os representantes de classe, que terão mandato de Oi (um) ano, deverão ser indicados pelas próprias entidades, mediante lista tríplice.
§ 4? O representante dos Secretários Estaduais da Indústria e do
Comércio terá mandato de 01 (um) ano, renovável, e será indicado por
seus pares no Conselho- Governamental da Indústria e do Comércio CONSIC.

§5? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez a cada
2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que o Presidente o Convocar.
§ 6~ O Secretário-Executivo do Conselho e o Presidente do
CEBRAE participarão das reuniões do Colegiado, sem direito a voto.
§ 7? Os membros do Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e Média Empresas não serão remunerados, sendo os serviços
prestados considerados relevantes para o País.

Art. 4? As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria,
tendo O: Ministro da Indústria e do Comércio ou seu substituto, além do
voto comum, o de qualidade.
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Parágrafo único. As deliberações do Plenário do Conselho serão
formalizadas em resoluções assinadas pelo seu Presidente e vigorarão
a partir da data de sua publicação no Diário Oficialda União, salvo determinação expressa em contrário, constante do próprio texto.
Art. 5? O Conselho terá uma Secretaria Executiva, que funcionará no Ministério da Indústria e do Comércio, com estrutura, quadro
funcional próprio e atribuições estabelecidas em regimento interno, ouvidos a Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o
Departamento Administrativo do Serviço Público, quanto aos aspectos
financeiros, estrutural e de pesssoal específicos.
§ 1? O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa CEBRAE, sociedade civil sem fins lucrativos, será o órgão executivo
do Conselho, passando a vincular-se ao Ministério da Indústria e do
Comércio.
§ 2? O Ministério da Indústria e do Comércio, em articulação com
a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, adotará, no
prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas que se fizerem necessárias à
transferência do CEBRAE para a estrutura do MIC, propondo a forma
jurídica mais adequada ao cumprimento de suas atribuições.

Art. 6? Para o exâme e equacionamento de problemas específicos
relacionados com as MPMEs, o Presidente do Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e Média Empresas poderá criar grupos de
trabalho e comissões técnicas, envolvendo órgãos e entidades privadas
e governamentais.
Art. 7? Para o cumprimento de suas atribuições o Conselho, por
seu Presidente, poderá requisitar técnicos pertencentes aos quadros de
servidores de empresas controladas direta ou indiretamente pela União,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 8? Os órgãos e entidades da Administração Federal Direta e
Indireta vinculados ao Ministério da Indústria e do Comércio, que executem ações relacionadas com as atividades do Conselho, consignarão,
em seus respectivos orçamentos, recursos financeiros necessários ao
atendimento das medidas de apoio e fomento das pequenas e médias
empresas.
Art. 9? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró
Delfim Netto
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DECRETO N? 90.415, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Regulamenta a concessão de Gratificação de Atividades de Assessoramento Especial e de Altos Estudos e Pesquisas, na
Escola Superior de Guerra.

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 I? do Decreto-lei n ? 2.166, de 16 de outubro de 1984,
DECRETA:
Art. I? A Gratificação de Atividades de Assessoramento Especial
e de Altos Estudos e Pesquisas, instituída pelo Decreto-lei n? 2.166, de
16 de outubro de 1984, será concedida, na conformidade deste regulamento, a servidores que exerçam efetivamente assessoramento especial,
como membro, na Junta Consultiva, ou atividades de altos estudos e
pesquisas no Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra.
Art. 2? A gratificação de que trata o artigo anterior corresponde
aos seguintes valores mensais:
I - Cr$ 700.000 (setecentos míl cruzeíros) - Membro da
Junta Consultiva;
II - Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) - Chefe da Divisão de Estudos do Corpo Permanente; e
III - Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) - Adjunto da
Divisão de Estudos do Corpo Permanente.
Parágrafo único. A Gratificação referida neste artigo será concedida mediante designação individual para Membro da Junta Consultiva
ou para Chefe ou Adjunto da Divisão de Estudos do Corpo Permanente.
Art. 3? Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para efeito de
pagamento da gratificação a que se refere este decreto, exclusivamente
os afastamentos em virtude de:
férias;
I
11
casamento;
III
luto;
IV
licença para tratamento da própria saúde, à gestante
ou em decorrência de acidente em serviço; e
V - indicação para ministrar aperfeiçoamento, desde que
vinculada à função pela qual foi concedida a gratificação.
Art. 4? A Gratificação de Atividades de Assessoramento Especial
e de Altos Estudos e Pesquisas não será considerada como base de cál-
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culos para qualquer vantagem, e os seus reajustes obedecerão às mesmas condições e parâmetros estabelecidos para os vencimentos e salários dos servidores civis .da União.
Art. 5? A despesa decorrente da execução deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários da Escola Superior de Guerra.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
DECRETO N? 90.416, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de Cr$ 43.428.709.000,
para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorfz acão contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item n, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art.l? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
órgãos o crédito suplementar no valor de Cr$ 43.428.709.000 [quarenta
e três .bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, setecentos 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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 8-11-84.
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DECRETO N? 90.417, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
cunfere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item VII, da lei n ? 7,155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000 (um bilhão 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 correrão à conta do excesso de arrecadação das receitas geradas pelo Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 8-11-84.

DECRETO N? 90.418, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de rediodiiueso sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 6?,
item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista
o que consta dos Processos MC n?s 141.045/83, 90.385/83, 60.714/83,
121.828/83,130.587/83,172.698/83,130.287/83 e 141.390/83,
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DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de l? de novembro de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 1.306, de 28 de dezembro de 1936
Entidade: Rádio América da Guanabara S.A.
Cidade: Rio de Janeiro
Unidade da Federação: Rio de Janeiro
Ato de Outorga: Decreto n? 43.931, de I? de julho de 1958
Entidade: Rádio Sociedade Educadora Cariri Ltda.
Cidade: Crato
Unidade da Federação: Ceará
Ato de Outorga: Decreto n? 38.082, de 12 de outubro de 1955
Entidade: Rádio Cultura de Cuiabá Ltda.
Cidade: Cuiabá
Unidade da Federação: Mato Grosso
Ato de Outorga: Decreto n? 41.424, de 24 de abril de 1957
Entidade: Emissoras Riograndenses Ltda.
Cidade: Pelotas
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Decreto n? 28.540, de 24 de agosto de 1950
Entidade: Rádio Caturité Ltda.
Cidade: Campina Grande
Unidade da Federação: Paraíba
Ato de Outorga: Decreto n:' 899, de 12 de junho de 1936
Entidade: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de
Rádio e TV Educativa.
Cidade: São Paulo
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Decreto n:' 43.901, de 13 de junho de 1958
Entidade: Sociedade Rádio Emissora Continental de Recife
Ltda ,
Cidade: Recife
Unidade da Federação: Pernambuco
Ato de Outorga: Decreto n? 285, de 9 de agosto de 1935
Entidade: Rádio Difusora Boas Novas Ltda.
Cidade: Petrópolis
Unidade. da Federação: Rio de Janeiro.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, as quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.419, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Dítueore
das Missões Ltda., para exolarer. serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Palmeira das Missões; ·Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n"
6.228/84 (Edital n? 44/84),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Difusora das Missões
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assmado dentró 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. re·
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.420, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio,
Clube Marconi Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que constado Processo MC n? 173.787/83,
DECRETA:
Art. I'? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Rádio Clube Marconi Ltda., outorgada através
da Portaria n? 923, de 26 de dezembro de 1947, para explorar, na cidade
de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. Aexe~ução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:' 88.066, de 26
janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.421, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Nordeste Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 130.644/83,
DECRETA:
ArL 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4,117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 Idez) anos, a partir de 1? de novembro de 1983, a concessão da Rádio Nordeste Ltda., outorgada através do Decreto n:' 35.147, de 5 de março de 1954, para explorar, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em, onda: média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se- á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do -Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra' em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíl.ía, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.422, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e nos termos do artígo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta dos Processos MC n?s 29100.000274/84,
29102.000175/84,
29102.000220/84,
29101.000034/84,
51.067/83,
29108.000045/84,
29104.000052/84,
29102.000248/84,
29102.000021184,
29102.000260/84, 71.721183, 29104.000054/84, 174.511/83, 173.919/83,
174.377/83 e 29102.000196/84,
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DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 177, de 29 de março de
1940
Entidade: Rádio São Carlos Ltda.
Cidade: São Carlos
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 20, de 15 de janeiro de
)960
Entidade: Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.
Cidade: Montenegro
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 573, de 21 de junho de
1955
Entidade: Rádio Luz e Alegria Ltda.
Cidade: Frederico Westphalen
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 701, de 22 de agosto de
1955
Entidade: Rádio Solimões Ltda.
Cidade: Nova Iguaçu
Unidade da Federação: Rio de Janeiro
Ato de Outorga: Portaria MVOP n ? 182, de 8 de março de
1954
Entidade: Liberdade Empresa de Radiodifusão Ltda.
Cidade: Belo Horizonte
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 588, de 5 de outubro de
1956
Entidade: Rádio Floriano Ltda.
Cidade: Floriano
Unidade da Federação: Piaui
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 772, de 21 de novembro
de 1952
Entidade: Multison - Rádio Noticia Ltda.
Cidade: São João N epomuceno
Unidade da Federação: Minas Gerais
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 269, de 16 de março de
1951
Entidade: Rádio Clube de Canela Ltda.
Cidade: Canela
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 485, de 11 de outubro de
1960
Entidade: Rádio Esmeralda S,A.
Cidade: Vacaria
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 969, de 18 de novembro
de 1948
Entidade: Rádio Sideral Ltda.
Cidade: Getúlio Vargas
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 252-B, de 24 de maio de
1962
Entidade: Rádio Capanema Ltda.
Cidade: Capanema
Unidade da Federação: Paraná
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 145, de 24 de fevereiro de
1958
Entidade: Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda.
Cidade: Ituiut.aba
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 767, de 21 de setembro de
1945
Entidade: Rádio Cultura de Bragança Paulista Ltda.
Cidade: Bragança Paulista
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? B-31, de 21 de janeiro de
1961
Entidade: Rádio Difusora de Franca Ltda.
Cidade: Franca
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 822, de 25 de setembro de
1948
E nt.idade: Rádio Brasil de Adamantina Ltda.
Cidade: Adamantina
Unidade da Federação: São Paulo
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 612, de 30 de junho de
1950
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Entidade: Rádio Caçapava Ltda.
Cidade: Caçapava do Sul
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n:'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previa-

mente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.423, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessáo outorgada à Rádio
Arerioe S.A., para explorar serviço de r-adiodifusào sonora 'em onda média, na cidade de Craro. Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 90.505/83,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1? de novembro de 1983, a concessão da Rádio Araripe S.A., outorgada através
do Decreto n? 22.302, de 17 de dezembro de 1946, para explorar, na cidade de Crato, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamete, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
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Art. 2? .E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.424, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora Colméia de Campo Mourão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Campo
Mourão, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itemllI, da Constituição, e nos termos do art.igo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 71.926/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n:' 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez] anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão
Ltda., outorgada através da Portaria n? MVOP n? 858, de 14 de novembro de 1957, para explorar, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Parágrafo único. A execução de serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIG UEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.425, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada 8 Agíl
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodHusão sonora em onda média, na
cidade de Flores da Cunha, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 29102.000259/84,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com O artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Agil Radiodifusão Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n? 756, de 6 de setembro de 1955, revigorada pela Portaria MC n? 30, de 10 de março de 1969, para explorar, na cidade de
Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984: 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.426, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Lins
Rádio Clube Ltda., para explorar serviço
de radiodifusac sonora em onda média, na
cidade de Lins, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 173.966/83,
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DECRETA:
Art. l~ Fica, de acordo com o artigo 33, §3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Lins Rádio Clube Ltda., outorgada através da
Portaria MVOP n? 376, de 11 de julho de 1940, para explorar, na cidade
de Lins, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de
'radiodifusãO sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.427, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 121.814/83, 40.637/83,
50.511183, 90.346/83 e 40.586/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 24.055, de 14 de novembro de 1947
Entidade: Rádio Progresso Ltda.
Cidade: Novo Hamburgo
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul
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Ato de Outorga: Decreto n? 29.333, de 7 de março de 1951
Entidade: Emissoras Rádio Marajoara Ltda.
Cidade: Belém
Unidade da Federação: Pará
Ato de Outorga: Decreto n? 36.572, de 7 de dezembro de 1954
Entidade: Rádio Difusora Paraisense Ltda.
Cidade: São Sebastião do Paraíso
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Decreto n? 41.798, de 8 de julho de 1957
Entidade: Rádios e Jornais do Ceará S.A.
Cidade: Fortaleza
Unidade da Federação: Ceará
Ato de Outorga: Decreto n? 42.675, de 20 de novembro de 1957
Entidade: Rádio TV do Maranhão Ltda.
Cidade: São Luís
Unidade da Federação: Maranhão
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.428, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede à Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS (Grupo Siderbrás) autorização para proceder a IlU'
menta 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 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMIN AS (Grupo Siderbrás) autorizada a promover a elevação do
seu capital social em mais Cr$ 457.742.344.145,28 (quatrocentos e cin-
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qüentae sete "bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, trezentos e
quarenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco cruzeiros e vinte e oito
centésimos-de cruzeiros), mediante a subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

DECRETO N? 90.429, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede
Aços Finos Piretíni S.A.
(Grupo Siderbrás) autorização para proceder a aumento de seu capital social.
á

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Aços Finos Piratini S .A. (Grupo Siderbrás) autorizada a promover a elevação do seu capital social em mais Crê
46.411.780.950 (quarenta e seis bilhões, quatrocentos e onze milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros), mediante a
subscrição de novas ações.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

DECRETO N? 90.430, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do Capital Social da Espírito Santo Centrais Elétricas

S.A. - ESCELSA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.005430/84-65,
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DE C R E T A:

Art. I? Fica autorizada a Espírito Santo Centrais Elétricas S .A.
- ESCELSA a promover o aumento do montante do seu Capital Social
de Cr$ 49.140.485.229 [quarenta e nove bilhões, cento e quarenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e duzentos e vinte e nove cruzeiros) para Cr$ 54.369.560.758 (cinqüenta e quatro bilhões, trezentos e
sessenta e nove milhões, quinhentos e sessenta mil e setecentos e cinqüenta e oito cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições 'em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.431, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do Capital Social da Centrais Elétricas do Sul do Brasil

S.A. - ELETROSUL.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.005427/84-51.
DECRETA:

Art. I? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- ELETROSUL, a promover o aumento do montante de seu Capital Social
de Crê 340.662.827.036 (trezentos e quarenta bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trinta e seis cruzeiros) para Cr$ 493.309.581.339 (quatrocentos e noventa e três bilhões, trezentos e nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta
e nove cruzeiros).
Art. 2? Este decreto, entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals
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DECRETO N? 90.432, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Dtepõe sobre o montante do Capital Social 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 processo MME n? 27000.005231184-39,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do Capital Social da LIGHT
Serviços de Eletricidade S.A., de Cr$ 566.000.000.000 (quinhentos e
sessenta e seis bilhões de cruzeiros) para Crs 566.104.204.095 (quinhen-,
tos e sessenta e seis bilhões, cento e quatro milhões, duzentos e quatro
mil e noventa e cinco cruzeiros).
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.433, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Aprova alteraçiio introduzida no Estatuto da Centreis Elétricas Brasileiras S.A.
- ELETROBRÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81,item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 5?,
in fine da Lei n? 3.890-A, de 25 de abril de 1961, modificada pela Lei n?
4.400, de 31 de agosto de 1964,
DECRETA:

Art. I? Fica aprovada a alteração introduzida no artigo 6? do Estatuto da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, sociedade de economia mista com sede em Brasília e constituída na forma
da Lei n? 3.890-A, de 25 de abril de 1961, conforme deliberações de suas
Assembléias Gerais Extraordinárias e Ordinária realizadas em 30 de
novembro de 1983, 28 de dezembro de 1983, 30 de abril de 1984 e 19 de
junho de 1984, o qual passará a ter a seguinte redação:
«Art. 6? O Capital Social é de Cr$ 3.347.581.711.504 (três
trilhões, trezentos e quarenta e sete bilhões, quinhentos e oiten-
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ta e um milhões, setecentos e onze mil e quinhentos e quatro
cruzeiros), dividido em 74.555.802.677 (setenta e quatro bilhões,
quinhentos e cinqüenta e cinco milhões, oitocentas e duas mil,
seiscentas e setenta e sete) ações ordinárias, 36.730.835 (trinta e
seis milhões, setecentas e trinta mil, oitocentas e trinta e cinco)
ações preferenciais da classe «A» e 1.025.271.016 (um bilhão,
vinte e cinco milhões, duzentas e setenta e uma mil e dezesseis)
ações preferenciais da classe «8»), todas sem valor nominal»
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.434, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Díeoõe sobre o limite do Cepítet Autorizado da Petrobrás Mineração S.A. -

PETROMI8A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.004908/84-01.
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Petrobrás Mineração S.A.
PETROMISA, proceder ao aumento do limite do seu Capital Autorizado de Crê 69.477.847.785 (sessenta e nove bilhões, quatrocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta
e cinco cruzeiros), para Crê 255.096.538.740 (duzentos e cinqüenta e cinco bilhões, noventa e seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.435, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do Capital Autorizado da Petrobrás Distribuidora S.A. ~

BR.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.004386/84-30,
DECRETA:
Art. 1? Fica permitido a Petrobrás Distribuidora S .A. - BR a
promover o aumento do limite do seu Capital Autorizado de Cr$
160.000.000.000 (cento e sessenta bilhões de cruzeiros) para Cr$.
192.000.000.000 (cento e noventa e dois bilhões de cruzeiros).
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.436, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçlio e Cultura, o crédito especial no valor de Cr$
8.215.800.000, para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 1? da Lei n? 7.227. de 15 de outubro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades Supervisionadas da Secretaria Geral, o crédito especial no valor de Cr$ 8.215.800.000 (oito bilhões, duzentos e quinze milhões e oitocentos mil cruzeiros), nas dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de operação de crédito externa contratada pelo Ministério da Educação e Cultura junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.437, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre â Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
5.579.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê
5.579.000.000 (cinco bilhões, quinhentos e setenta 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 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 novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9·11·84.
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DECRETO N? 90.438, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre â Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
23.988.027.000, 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 I?, item I, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Crs 23.988.027.000 (vinte e três bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões e vinte e sete mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gal'vêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.439, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre â Presidência da República, ao
Ministério da Indústria e do Comércio e ao
suba nexo Encargos Gerais da União, o
crédito suplementar no valor de Cr$
6.000.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à .Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, ao Ministério
da Indústria e do Comércio, em favor da Secretaria de Tecnologia Industrial e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no
valor de Crê 6.000.000.000 (seis bilhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
I
Art . .2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior, decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indícada 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.440, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$
400.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de. Cr$
400.000.000 (quatrocentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execuçâo 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9·11·84.

DECRETO N? 90.441, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1.984
Abre ao Orçamento da União, em favor
de diversos Órgãos, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.000.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão
de cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários
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 e~ contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.à

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 9·11·84.
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DECRETO N? 90.442, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaceo e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$
5.792.000.000, para reforço de dotaçiio 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da. Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.792.000.000 (cinco bilhões, setecentos e noventa e dois 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.443, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura. o crédito suplementar no valor de Cr$
3.211.600.000. 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em Iavor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.211.600.000 (três bilhões, duzentos e onze 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 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11·84.

DECRETO

N~

90.444, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cuicura, o crédito suplementar, no valor de Cr$
20.000.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades Supervisionadas da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 20.000.000.000 (vinte bilhões 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 ind icada 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independênc ia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.445, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e ,Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas 1 - Fundação de
Assistência ao Estudante, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000 (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 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.
Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.
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DECRETO N? 90.446, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
de diversas Unidades Orçementéries, o
crédito sUplementar no valor de Cr$
1.514.000.000, para reforço de dotações consigneâee no vfgenée Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
'confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.514.000.000 (um bilhão, quinhentos e quatorze 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 H 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfjm Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.447, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Míníetério da Saúde em favor
da Secretarie Geral o créâito suplementar
no valor de Cr$ 354.923.000 para reforço de
dotações consignedes 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 354.923.000 Itrezentos e
cinqüenta e quatro milhões, novecentos e vinte e três mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste de-

creto.
Art. 2? Os recursos necessá rios 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, 8 de novembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

9-11-84.

DECRETO N? 90.448, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre- ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Suoervieionedee. o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.332.400.000, 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
ne artigo 5?, item IIl, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Ilda Lei n? 7.188, de 16 de maio de \984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Crê 1.332.400.000 (um bilhão, trezentos e trinta e dois 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 da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
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Art.. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasílie. 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de 9·11·84.

DECRETO N? 90.449, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Mjnjstérjo da Aeronéuéíca
o creâito suplementar no valor de Cri
21.500.000.000, para reforço de dotações
coneigneâee 'no víeente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere ° artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 21.500.000.000 (vinte e um bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias ind icadas 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 novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernarie Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.
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DECRETO N? 90.450, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Aeronáutica
o crédito suplementar no valor de Cr$
170.223.366.000, 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 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item 11, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 170.223.366.000 (cento e setenta bilhões, duzen:
tos e vinte e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil cruzeiros). para .reforco 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.
Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.451, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha, em
favor da Secretaria Geral da Marinha, o
crédito suplementar no valor de Cr$
600.000.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor .de Crê
600.000.000 (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 do excesso de arrecadação das receitas geradas pelo
Ministério da Marinha.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no D.Q. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.452, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
1.070.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.070.000.000 (um bilhão e 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 11 deste decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.453, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre 80 Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 10.961.254.000, 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 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de
Crs 10.961.254.000 (dez bilhões, novecentos e sessenta e um milhões e
duzentos e cinqüenta 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 de 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84 e republicados no D.O. de 28-11-84.
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90.454, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
1.804.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 18, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Crs
1.804.000.000 (um bilhão, oitocentos e quatro 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 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, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO

N~

90.455, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios o crédito suplementar no
valor de Cr$ 630.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
o crédito suplementar no valor de Cr$ 630.000.000 (seiscentos e trinta
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.
Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estilo publicados no

D.a. de

9-11-84.

DECRETO N? 90.456, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Finenceiros da União o crédito suplementar no valor
de Cr$ 500.000.000.000 para reforço de doteções 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 I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Financeiros da União
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.000.000 (quinhentos bilhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

DECRETO N? 90.457, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
doar os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 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 outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a doar ao Município de Palmeirópolis, no Estado de Goiás, os imóveis denominados «Lotes n?s 109 e 110, do Loteamento Urubu, Folhas 2», com a área global de 190,3102 ha (cento e noventa hectares, trinta e um ares e dois centiares), situados naquele Município e a seguir descritos:
I - Lote 109, com 177,8615 ha (cento e setenta e sete hectares, oitenta e seis ares e quinze centiares): partindo do P-2477,
situado à margem esquerda do Rio Tocantins, na divisa com o
lote 108, segue confrontando com o lote 108, com o azimute de
279°32'28" e distância de 26,40m, até o marco 536; dai, segue
com o azimute de 280°03'30" e distância de 1.409,16m, até o marco 535; dai, segue com o azimute de 181 °42'58" e distância de
428, 33m, até o marco 534, situado na divisa com o lote 107; dai,
segue confrontando com o lote 107, com azimute de 278°18'24" e
distância de 737,21m, até o marco 522, situado na divisa com o
lote 106; daí, segue confrontando com o lote 106, com o azimute
de 26°10"51" e distância de 111,91m, até o marco 521; dai, segue
com o azimute de 359°59'18'" e distância de 68,86m, até o marco
520; daí, segue com o azimute de 344°34'44" e distância de
211,46m, até o marco 519; dai, segue com o azimute de
304°34'55" e distância de 144,59m. até o marco 518, situado na
faixa de domínio da Rodovia GO-343, margem esquerda, sentido
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Paranã/Palmeirópolis, na divisa com o lote 106; daí, segue pela
faixa de domínío da Rodovia GO-343, sentido Paranã, numa distância de 392,91m, até o marco 516; daí, segue com o azimute de
58°36'30" e distância de 425,14m, até o marco 512, situado na
faixa de domínio da Rodovia GO-343; daí, segue pela faixa de
domínio da Rodovia GO-343, em curva, numa distância de
331,60m, até o marco 511; daí, segue com o azimute de 31 °32'50"
e distância de 135,54m, até o marco 510, situado na margem esquerda do Rio Tocantins; daí, segue pela margem esquerda do
Rio Tocantins acima, numa distância de 2.026,85m, até o P-2477,
inicial da descrição deste perímetro;
11 - Lote 110, com 12,4487ha (doze hectares, quarenta e
quatro ares e oitenta e sete centiares): partindo do marco 506,
situado na divisa com o lote 111 e na faixa de domínio da Rodovia GO-343, margem direita, sentido Paranã/Palmeirópolis, segue com o azimute de 312°02'04" e distância de 238,25m, confrontando com o lote 111, até o marco 505; daí, segue com azimute de 50014'01" e distância de 137,85m, até o marco 504; daí,
segue com o azimute de 20°09'55" e distância de 176,64m, até o
marco 503; daí, segue com o azimute de 20°09'59" e distância de
67,20m, até o P-2220, sítuado na divisa com o lote 111, na margem esquerda do Rio Tocantins; daí, segue pela margem esquerda do Rio Tocantins acima, num distância de 344,40m, até o
marco 509, situado na faixa de domínio da Rodovia GO-343; daf,
segue pela faixa de domínio da Rodovia GO-343, com o azimute
de 211°32'50" e distância de 124,96m, até o marco 508; dai, segue
pela faixa de domínio da Rodovia GO-343 em curva, numa distância de 303,26m, até o marco 507; daí, segue com o azimute de
238°36'30" e distância de 66,12m, até o marco 506, início da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo estão registrados em nome da União Federal, no Registro de Imóveis da Comarca de Paranã, Estado de Goiás, no livro 2-C, fi. 182, matrícula 658.
Art. 2? Os imóveis a serem doados destinam-se à implantação do
Povoado de São Salvador, no Município de Palmeirópolis, Estado de
Goiás.
Art. 3 Os imóveis, com suas benfeitorias, reverterão de pleno direito ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização, se não forem utilizados de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.
1
:

Art. 4': A doação será formalizada mediante a expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do
título de domínio, observadas as disposições do Decreto n? 80.511, de 7
de outubro de 1977.
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Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturiní

DECRETO N? 90.458, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Declara de interesse social. para fins de
desapropriação. ímovet rural constituído
das arees «Colônia K - Gleba n: 2». «SÓcleo Mato Branco» e "Terras Sem Denominação". situado no Município de Cbooíneinho. Estado do Pemn«. e compreendido na
ares priorímrin. para fins de reforma agraria. fixada pelo Decreto n." 69 ..l11. de
22. J O. 71. alterado pelos Decretos n ."s 78.422.
de 15-9-76. e 8-J.969: de 28-7-80.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuicões que
lhe conferem os artigos 81, item IlI, e 161. 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,
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, imóvel rural. com 14.564.29ha
(quatorze mil. quinhentos e sessenta e quatro hectares e vinte e nove
ares), constituído das áreas (Colônia K - Gleba n~'2», «Núcleo Mato
Branco» e «Terras Sem Denominação». situado no Município de Chopinz inho, Estado do Paraná.
§ l " O imóvel a que se refere este artigo tem o seguinte perímet ro:
partindo do ponto 1, de coordenadas geogrâficas longitude 52"20'Sa"
WGr e latitude 25"45'09" S, situado à margem direita do Rio Barra
Grande, segue no sentido h orá t-io. com o azimute de 9-1"10' II d ist.ânc ia
de 3.990m, limitando por uma linha seca. com terras de domínio pnrt.icular. até o ponto 2, de coordenndu s geogrnficns longitude 52"Ur~H"
WGr e latitude 25"4f)'IH" S: daí. segue por uma linha seca. confrontando com terras de domínio purt.ic ular. com o az irn ut.e de. 181 "2f)' II d ist á nciu de 500m, até o ponto ;~, de coordenadas gl'()grúfkn~ lougit.ude
[)2"unll" WOr e latitude 2f)"..ff)'lf)" S. situado ú murgem osquerdu do
ltio Luc iu no: daí. segue Ú montante do Hio Luciu no. confront.uudo com
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terras de domínio particular e terras do imóvel Santa Maria, numa distância de 1.963m, até o ponto 4, de coordenadas geográficas longitude
52"18'34" WGr e lat.itude 25"46'24" S; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com terras do imóvel Santa Maria, com o azimute de
163"30' e distância de 4.205m, até o ponto 5, de coordenadas geográficas
longitude 52"17'52" WGr e latitude 25°48'36" S; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras dos índios (Gleba «A»), com o azimute de 194"00' e distância de 1.680m, até o ponto 6, de coordenadas
geográficas longitude 52"18'07" WGr e latitude 25"49'28" S; dai, segue
por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de 204 °35' e distância de 1.335m, até o ponto 7, de
coordenadas geográficas longitude 52"18'26" WGr e latitude 25"50'07"
S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo
Fortes e outros, com o azimute de 203°30' e distância de 265m, até o
ponto 8, de coordenadas geográficas longitude 52"18'31" WGr e latitude
25°50'16" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de
Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de 167"50' e distância de 150m,
até o ponto 9, de coordenadas geográficas longitude 52"18'30" WGr e latitude 25°50'21" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com
terras de OswaldoFortes e outros, com o azimute de 183°10' e distância
de 865m, até o ponto 10, de coordenadas geográficas longitude 52"18'33"
WGr e latitude 25°50'48" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de 273°30' e
distância de 1.130m, até o ponto 11, de coordenadas geográficas longitude 52'19'14" WGr e latitude 25'50'46" S; daí, segue por uma linha seca,
confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de
199°05' e distância de 1.460m, até o ponto 12, de coordenadas geográficas longitude 52°19'11" WGr e latitude 25'51 '31" S; daí, segue por uma
linha seca, confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o
azimute de 242"30' e distância de 1:280m, até o ponto 13, de coordenadas geográficas longitude 52'20'12" WGr e latitude 25"51 '50" S; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo Fortes e
outros, com o azimute de 234°15' e distância de 955m, até o ponto 14·, de
coordenadas geográficas longitude 52'20'39" WGr e latitude 25"52'09"
S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo
Fortes e outros, com o azimute de 271 °30' e distância de 205m, até o
ponto 15, de coordenadas geográficas longitude 52"20'47" WGr e latitude 25°52'09" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de 228°25' e distância de
190m, até o ponto 16, de coordenadas geográficas longitude 52"20'51"
WGr e latitude 25°52'13" S; daí, segue por uma linha seca; confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de 265°30' e
distância de 125m, até o ponto 17. de coordenadas geográficas longítude
52"20'56" WGr e latitude 25"52'14" S; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de
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232'00' e distância de 488m, até o ponto 18, de coordenadas geográficas
longitude 52'21 'lO" WGr e latitude 25'52'23" S; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o
azimute de 199'15' e distância de 550m, até o ponto 19, de coordenadas
geográficas longitude 52'21 '16" WGr e latitude 25'52'40" S; dai, segue
por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo Fortes e outros, com o azimute de 226'00' e distância de 1.920m, até o ponto 20, de
coordenadas geográficas longitude 52'22'06" WGr e latitude 25°53'23"
S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Oswaldo
Fortes e outros, com o azimute de 1"79°00' ,e distância de 1.160m, até o
ponto 21, de coordenadas geográficas longitude 52'22'05 WGr e latitude
2'5°54'00" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
dos índios (Gleba «C»), com o azimute de 270°00' e distância de 2.075rn,
até o ponto 22, de coordenadas geográficas longitude 52'23'19" WGr e
latitude 25 °54 '00" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com
terras do imóvel Terreno Bugre, com o azimute de 03°30' e distância de
2.135m, até o ponto 23, de coordenadas geográficas longitude 52'23'14"
WGr e latitude 25'52'51" S; dai, segue por uma linha seca, confrontando com terras do imóvel Terreno Bugre, com o azimute de 264°50' e distância de 700m, até o ponto 24, de coordenadas geográficas longitude
52'23'39" WGr e latitude 25'52'53" S; daí, segue por uma linha seca,
confrontando com terras do imóvel- Terreno Bugre, com o azimute de
317'40' e distância de 3.000m, até o ponto 40, de coordenadas geográficas longitude 52'24'53" WGr e latitude 25'51 '41" S; dai, segue por uma
linha seca, confrontando com terras do imóvel Terreno Bugr-e, com o
azimute de 47°40' e distância de 3.135m, até o ponto 39, de coordenadas
geográficas longitude 52'23'29" WGr e latitude 25°50'31" S; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do imóvel Terreno Bugre,
com o azimute de 04'30' e distância de 4.075m, até o ponto 41, de coordenadas geográficas longitude 52'23'18" WGr e latitude 25'48'20" S;
daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de Zelindo Forlim, com o azimute de 95'40' e distância de 560m, até o ponto 42, de
coordenadas geográficas longitude 52°22'57" WGr e latitude 25°48'22"
S; daí. segue por uma linha seca, confrontando com terras de Armelindo Barossi, com o azimute de 95°40' e distância de 560m, até o ponto
43, de coordenadas geográficas longitude 52'22'38" WGr e latitude
25°48'24" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras de
Armelindo Barossi, com o azimute de 05'13' e distância de 2.390m, até
o ponto 44, de coordenadas geográficas longitude 52'22'30" WGr e latitude 25°47'06" S, situado à margem esquerda de uma sanga sem denominação; daí, segue pela sanga abaixo, confrontando com terras de Armelindo Barossi, numa distância de 285m, até o ponto 45. de coordenadas geográficas longitude 52'22'40" WGr e latitude 25'47'03" S: daí. segue por uma estrada vicinal , confrontando com terras de Armelindo
Barossi, de Zelindo Forlim e do Terreno Bugre, numa distância de

254

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

4.510m, até o ponto 46, de coordenadas geográficas longitude 52'24 '50"
WGr e latitude 25°48'27" S, situado à margem direita de uma sanga
sem denominação; daí, segue pela sanga abaixo, confrontando com terras do imóvel Terreno Bugr e, numa distância de 1.750m, até o ponto 47,
de coordenadas geográficas longitude 52'25'49" WGr e latitude
25°48'41" S, situado à margem direita do Arroio do Bugre, foz da sanga
sem denominação; daí, segue pelo arroio abaixo, confrontando com terras da Colônia Passo do Sol, numa distância de 2.990m, até o ponto 48,
de coordenadas geográficas longitude 52'26'18" WGr e latitude
25°47'29" S, situado à margem direita do Arroio do Bugre; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras do imóvel Chopinzinho,
com o az.rmute de 93°40' e distância de 255m, até o ponto 49, de coordenadas geográficas longitude 52'26'09" WGr e latitude 25'47'30" S; daí,
segue por uma linha seca, confrontando com terras do imóvel Chop inz inho, com o azimute de 21 °00' e distância de 2.775m, até o ponto 50, de
coordenadas geográficas longitude 52'25 '34" WGr e latitude 25'46'06"
S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras da Colônia
Passo do Sol, com o azimute de 127°30' e distância de 180m, até o ponto
51, de coordenadas geográficas longitude 52'25'29" WGr e latitude
25°46'10" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras da
Colônia Passo do Sol, com o azimute de 92'50' e distância de 2.460m,
até o ponto 52, de coordenadas geográficas longitude 52'24'01" WGr e
latitude 25°46'14" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com
terras da Colônia Passo do Sol, com o azimute de 350°15' e distância de
665m, até o ponto 53, de coordenadas geográficas longitude 52'24'05"
WGr e latitude 25'45'52" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras da colônia Passo do Sol, com :o azimute de 68°25' e distância de 500m, até o ponto 54, de coordenadas geográficas longitude
52'23'48" WGr e latitude 25'45'46" S; daí, segue por uma linha seca,
confrontando com terras da Colônia Passo do Sol, com o azimute de
01 '50' e distância de 2.143m, até o ponto 55, de coordenadas geográficas
longitude 52'23'47" WGr e latitude 25°44'37" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras da Colônia Passo do Sol, com o azimute de 86'25' e distância de 2.060m, até o ponto 56, de coordenadas
geográficas longitude 52'22'38" WGr e latitude 25'44'33" S; daí, segue
por uma linha seca, confrontando com terras da Colônia Passo do Sol,
com o azimute de 359'25' e distância de 2.000m, até o ponto 57, de coordenadas geográficas longitude 52'22'33" WGr e latitude 25'43'28" S;
daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras da Colônia
Passo do Sol, com o azimute de 270'20' e distância de 1.025m, até o
ponto 58, de coordenadas geográficas longitude 52'23'30" WGr e latitude 25°43'28" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras
da Colônia Passo do Sol, com o azimute de 05'30' e distância de 550m,
até o ponto 59, de coordenadas geográficas longitude 52'23'09" WGr e
latitude 25°43'09" S; daí, segue por uma linha seca, 'confrontando com
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terras da Colônia Passo do Sol, com o azimute de 276°00' e distância de
648m, até o ponto 60, de coordenadas geográficas longitude 52'23'31
WGr e latitude 25°43'07" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras da Colônia Passo do Sol, com o azimute de 16°15' e distância de 1.543m, até o ponto 61, de coordenadas geográficas longitude
52'23'15" WGr e latitude 25°42'19" S; dai, segue por uma linha seca,
confrontando com terras da Colônia Passo do Sol, COm o azimute de
43°30' e distância de 185m, até o ponto 62, de coordenadas geográficas
longitude 52°23'02" WGr e latitude 25'42'07" S, situado na cota máxima da bacia de inundação da Hidrelétrica Salto Santiago; daí, segue
pela cota máxima, à montante do Rio Iguaçu, numa distância de
8.700m, até o ponto 63, de coordenadas geográficas longitude 52'21 'H"
WGr e latitude 25°42'36" S; daí, segue por uma linha seca, confrontando com terras do imóvel Pedra Branca, com o azimute de 123°00' e distância de 1.148m, até o ponto 64, de coordenadas geográficas longitude
52'20'40" WGr e latitude 25'42'57" S, situado na cota máxima da bacia
de inundação da Hidrelétrica de Salto Santiago; dai, segue pela cota
máxima, à montante do Rio Iguaçu, numa distância de 6.730m, até o
ponto 65, de coordenadas geográficas longitude 52'20'50" WGr e latitude 25°45'06" S; daí, segue pelo Rio Barra Grande acima, confrontando
com terras de domínio particular, numa distância de 110m, até o ponto
1, inicial da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta Preliminar do Serviço Geográfico do Ministério do Exército, folha SG. 22-HIV, esela 1:100.000, ano 1958).
§ 2. ° Do perímetro" descrito no parágrafo anterior e que encerra
uma área global de 15.064,29ha (quinze mil e sessenta e quatro hectares
e vinte e nove ares), ficam excluídas dos efeitos deste decreto quatro
áreas, que totalizam 500ha (quinhentos hectares) e que têm os seguintes
perímetros:

ai área I, com 150ha (cento e cinqüenta hectares], formada
pelos Lotes 9, 7 e 7-A, do Núcleo Mato Branco: partindo do ponto 31, de coordenadas geográficas longitude 52'20'58" WGr e latitude 25°49'55" S, segue, no sentido horário, por urna linha seca, com o azimute de 47°40' e distância de l.OOOm, até o ponto
30, de coordenadas geográficas longitude 52'20'33" WGr e latitude 25°49'33" S; daí, segue por urna linha seca, com o azimute
de 137'40' e distância de 1.000m, até o ponto 29, de coordenadas
geográficas longitude 52°20'08" WGr e latitude 25°49'57" S; dai,
segue por uma linha seca, com o azimute de 227°40' e distância
de 2.000m, até o ponto 28, de coordenadas geográficas longitude
52°21'01" WGr e latitude 25°50'41" S; dai, segue por uma linha
seca, com o azimute de 317°40' e distância de SOOm, até o ponto
71, de coordenadas geográficas longitude 52°21'12" WGr e latitude 25°50'29" S; daí, segue por uma linha seca, com o azimute
de 47°40' e distância de 1.000m, até o ponto 72, de coordenadas
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geográficas longitude 52°20'46" WGr e latitude 25°50'06" S; daí,
segue por uma linha seca, com o azimute de 317°40' e distância
de 500m. até o ponto 31, inicial da descrição deste perímetro
(Fonte de referência: Carta Preliminar do Serviço Geográfico do
Ministério do Exército, folha SG. 22-H -IV, escala I :100.000, ano
1958);
b) área H, com 100ha (cem hectares}, formada pelo Lote 11,
Núcleo Mato Branco: partindo do ponto 28, de coordenadas geográficas longitude 52°21 '01" WGr e latitude 25°50'41" S, segue
no sentido horário, por uma linha seca, com o azimute de
137°40' e distância de 1.000m, até o ponto 27, de coordenadas
geográficas longitude 52°20'37" WGr e latitude 25"51 '04" S; dai,
segue por uma linha seca, COm O azimute de 227°40' e distância
de 1.000m, até o ponto 26, de coordenadas geográficas longitude
52°21 '03" WGr e latitude 25°51 '26" S; dai, segue por uma linha
seca, com o azimute de 317°40' e distância de l.OOOm, até o ponto 25, de coordenadas geográficas longitude 52°21 '27" WGr e latitude 25°51'02" S; dai, segue por uma linha seca, com o azimute de 47°40' e distância de 1.000m, até o ponto 28, inicial da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta Preliminar do
Serviço Geográfico do Ministério do Exército, folha SG. 22-HIV, escala 1:100.000, ano 19581;
c) área In, com 200ha (duzentos hectares), formada pelos
Lotes 27 e 29, do Núcleo Mato Branco: partindo do ponto 70, de
coordenadas geográficas longitude 52°22'16" WGr e latitude
25°50'15" S, segue no sentido horário, por uma linha seca, com
o azimute de 137°40' e distância de 2.000m, até o ponto 25, de
coordenadas geográficas longitude 52°21 '27" WGr e latitude
25°51 '02" S; dai, segue por uma linha seca, com o azimute de
227°40' e distância de 1.000m, até o ponto 25-A, de coordenadas
geográficas longitude 52°21 '53" WGr e latitude 25°51 '24" S; daí,
segue por uma linha seca, com o azimute de 317°40' e distância
de 2.000m, até o ponto 69, de coordenadas geográficas longitude
52°22'42" WGr e latitude 25°50'37" S; daí, segue por uma linha
seca, com o azimute de 47°40' e distância de 1.000m, até o ponto
70, inicial da descrição deste perímetro (Fonte de referência:
Carta Preliminar do Serviço Geográfico do Ministério do Exército, folha SG, 22-H-IV, escala 1:100.000, ano 1958);
d) área IV, com 50ha (cínqüenta hectares}, formada pelo Lote 51, do Núcleo Mato Branco: partindo do ponto 65, de coordenadas geográficas longitude 52°24'02" WGr e latitude 25°51 '42"
S, segue, no sentido horário, por uma linha seca, com o azimute
de 137°40' e distância de 1.000m, até o ponto 66, de coordenadas
geográficas longitude 52°23'37" WGr e latitude 25°52'07" S; dai,
segue por uma linha seca, com o azimute de 227°40' e distância
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de 500m, até o ponto 67, de coordenadas geográficas longitude
52'23'51" WGr e latitude 25'52'18" S; daí, segue por uma linha
seca, com o azimute de 317°40' e distância de 1.OOOm, até o ponto 68, de coordenadas geográficas longitude 52'24'15" WGr e latitude 25°51 '54" S; daí, segue por uma linha seca, com o azimute de 47'40' e distância de 500m, até o ponto 65, inicial da descrição deste perímetro (Fonte de referência: Carta Preliminar do
Serviço Geográfico do Ministério do Exército, folha SG, 22-HIV, escala 1:100.000, ano 1958).
Art. 2? Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias
existentes nas parcelas que integram o imóvel referido no artigo .anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua regularização.

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 artigo 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 d ispoaições em contrário.

,

Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.459, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suple·
mentar no valor de Cr$ 815.855.000, 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 5?, item Il I, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de 815.855.000 (oitocentos e
quinze milhões e oitocentos e cinqüenta 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 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.460, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fezenân o
crédito suplementar no valor de Crs
1.644.000.000, para reforço de dotecso 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1I! Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.644'.000.000 (um bilhão, seiscentos e quarenta e 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 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 co~trário_
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO

N~

90.461, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fezende. em
favor de diversas Unidades Orçamentárias. o crédito suplementar no vetor de
Cr$ 8.440.000.000. para reforço de doteçóee
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Const ituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo l ", item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da. Fazenda, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 8.440.000.000 (oito bilhões, quatrocentos e quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2~l 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~l Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
OH

tÚ'HJXOS
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DECRETO

N~

90.462, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda o
crédito suplementar no valor de Cr$
2.000.000.000 para reforço de dotaçiio 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 5~, item lII, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o crédito suplementar no valor de'
Cr$ 2.000.000.000 (dois 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 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 novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO

N~

90.463, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura
o crédito suplementar no valor de Cr$
9.400.000.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item IlI, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Agricultura,
ersas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
~.400.000.000 (nove bilhões e quatrocentos milhões de
reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I

em favor de dino valor de Crê
cruzeiros), para
deste decreto.

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
ànterior 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
DeWm Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.464, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 450.000.000 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
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$ 450.000.000 (quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada nc
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação de dotação orçamentária indicada no
Anexo H deste decreto, e no montante especificado.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

262

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.

DECRETO

N~

90.465, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 339.435.000 para reforço de dotações

orçamentárias 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 5~, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio,
em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de
Crs 339.435.000 (trezentos e trinta e nove milhões, quatrocentos 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 de 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, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.
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DECRETO N? 90.466, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes
o crédito suplementar no valor de Cr$
3.850.000.000 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.850.000.000 (três bilhões, oitocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros I, 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.Q. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.467, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de diversas unidades da Adminis·
tração Indireta, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 16.934.668.000, 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 I?, itens I e lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades orçamentárias da Administração Indireta, o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.934.668.000 (dezesseis bilhões, novecentos
e trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil cruzeiros, para
reforço de dotações orçamentárias indicadas 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 artigo I?, itens I e n, da Lei n? 7.188, de 16
de maio de 1984.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de 9-11-84.
DECRETO N? 90.468, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abré o Ministério da Previdência e Assistência Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 751.435.000, 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 de autorização contida
no artigo 5~, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 751.435.000 (setecentos e cinqüenta e um milhões, quatrocentos 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 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9·11·84.

DECRETO N? 90.469, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre o Ministério dos Transportes
o crédito suplementar no valor de Cr$
4.000.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.000.000.000 (quatro bilhões 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9-11-84.
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DECRETO N? 90.470, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 7.385.300.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7,155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crê 7.385.300.000 (sete bilhões, trezentos e
oitenta e cinco 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 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.Q. de 9·11-84.

DECRETO N? 90.471, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
Cr$ 285.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 285.000.000 (duzentos e 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 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, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúbli~a.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.472, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Reieçõee Exteriores o crédito suplementa-r no valor de
Cr$ 15.500.000.000, para reforço de dotação
coneígneâe 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. i? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 15.500.000.000, para reforço de dotação
orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita proveniente
de operação de crédito externa, contratada pelo Ministério das Relações Exteriores e o Banco do Brasil S.A. - Grand Cayman - BWI.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publ ícaçao,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 9-11-84.

DECRETO N? 90.473, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Justiça do Trabalho o crédito
suplementar no valor de Cr$ 6.000.000.000,
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 I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.000.000.000 (seis bilhões de cruzeiros) para reforço de
dotações orçamentárias indicadas no Anexo I de.ste 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 artigo I?, item I, da Lei n? 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 9-11-84.
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DECRETO N? 90.474, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educeçso e Cuitura, o crédito suplementar, no valor de Cr$'
235.300.000 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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, o crédito suplementar no valor de Cr$ 235.300.000 (duzentos e trinta e cinco 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.
Brasília, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 9·11·84.

DECRETO N? 90.475, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza estrangeiros a adquirirem di·
reitos sobre terrenos que menciona, situa·
dos nos Municípios do Rio de Janeiro e Ni·
teráí, Estado do Rio de Janeiro; Recife, Es·
tado de Pernambuco; Santos, São Vicente,
Guarujá e Praia Grande, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946,
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DECRETA:
Art. I?
a)

Ficam autorízados:
a adquirir o domínio útil:

1. Christoph Heinrich Alfred Teves, de nacionalidade alemã, da fração ideal de 1198 do terreno de marinha, situado na
Avenida Atlântica n? 478, correspondente ao apartamento n?
905, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 10768-024.801,
de 1984;

2. Giovanni Provenzano e Mario Provenzano, ambos de
nacionalidade italiana, da fração ideal de 0,594 % do terreno de
acrescidos de marinha, situado na Avenida Brasil n? 12.698,
correspondente ao Box n? 30, da Rua da Batata, Portão n? 106,
Pavilhão I, do Centro de Abastecimento São Sebastião, Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-43.303, de 1983;

3. Rachmil Karmíol, de nacionalidade polonesa, da fração
ideal de 0.000695 do terreno nacional interior, situado na Rua
Senador Dantas n? 117, correspondente ao apartamento n? 1008,
Município e Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 10768-006.889, de
1984;
4. Paul Adolf Stern e sua mulher Alwine Maria Meta
Stern, ambos de nacionalidade alemã, da fração ideal de
66,5217.281 do terreno de acrescidos de marinha, situado na Rua
Marechal Deodoro n:' 295, correspondente ao apartamento n?
705, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme
Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n?
10768-023.518, de 1984;

5. Magim Barreira Veiga, de nacionalidade espanhola, da
fração ideal de 550/53.000 do terreno de marinha, situado na
Praia de lcaraí n? 113, correspondente ao apartamento n? 402 do
Bloco I, com direito a 1 (uma) vaga na garagem, Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0768-37.660, de 1982;
6. N icola Cosentino, de nacionalidade italiana, de fração
ideal de 0,02780 do terreno de marinha, situado na Avenida Boa
Viagem n? 3.160, correspondente ao apartamento n? 802, com direito a 1 (uma) vaga na garagem, Município de Recife, Estado
de Pernambuco, conforme Processo protocolizado no Ministério
da Fazenda, sob o n? 0480-0"6.016, de 1980;
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7. Pasquale Marino e sua mulher Rosa Maria Giovanna
Scalia Marino, ambos de nacionalidade italiana, de 2 (duas) frações ideais de 1/6 do terreno de acrescidos de marinha, situado
na Rua Engenheiro José Brandão Cavalcanti n? 368, correspondentes, respectivamente, aos apartamentos n?s 01 e 103, Município de Recife, Estado de Pernambuco, conforme Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0480-08.257, de
1983.
b) a adquirir o direito preferencial ao aforamento:
1. J osefina Perez de Ximenes, de nacionalidade argentina,
das frações ideais de 0,61634% e 1/41 de 2,62162% do terreno de
marinha, situado na Avenida Vicente de Carvalho n? 75/81, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n? 142-A e à vaga de garagem, Município de Santos, Estado de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o
n? 0880-22.557, de 1974;
2. Maria Loepert, de nacionalidade alemã, da fração ideal
de 11101 do terreno de marinha, situado na Avenida V icente de
Carvalho n? 36, correspondente ao apartamento n? 106, Município de Santos, Estado de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0880-27.588, de
1975;
3. Karl Heinz Hermann Frischling, de nacionalidade alemã, da fração ideal de 33,2765/1.790,80 do terreno de marinha e
acrescidos, situado na Avenida Manoel da Nóbrega n? 30, correspondente ao apartamento n? 901, com direito a 1 (uma) vaga
na garagem, Município de São Vicente, Estado de São Paulo,
conforme Processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n? 0880-19.513-;- de 1977;
4. Jeanne 'I'herese Yvette Jover, de nacionalidade francesa, da fração ideal de 1,2745% do terreno de marinha, situado
na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n? L034, correspondente ao apartamento n? l-A e à vaga de garagem n:' 18, Município de Guarujá, Estado de São Paulo, conforme Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0880-01.190, de
1982;
5. Werner Lindemann e sua mulher Kathe Lindemann, ambos de nacionalidade alemã, das frações ideais de 0,7830% e de
0,1743 % do terreno de marinha e acrescidos, situado na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca n? 1.844, correspondentes, respectivamente, ao apartamento n? 82 e à vaga de garagem n? .4,
Município de Guarujá, Estado de São Paulo, conforme Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n? 0880.li.731, de
1982;
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6. Renato Dogliotti e sua mulher Rosa Sbrocchi Dogliotti,
ambos de nacionalidade italiana, da fração ideal de 2,212% do
terreno de marinha, situado na Rua José de Alencar n? 30, correspondente ao apartamento n? 209, Município de Praia Grande,
Estado de São Paulo, conforme Processo protocolizado no Mínistério da Fazenda, sob o n? 0880-40.551, de 1980.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO N? 90.476, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Regulamenta a Lei n? 7.211, de 16 de julho de 1984, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item In, da Constituição, e nos termos do § I? do
artigo I?, e do artigo 6? da Lei n? 7.211, de 16 de julho de 1984,
DECRETA:
Art. I? Os empregados das extintas empresas Delfin Rio S .A.
Crédito Imobiliário e Delfin S .A. Crédito Imobiliário, que forem admitidos pela Caixa Econômica Federal - CEF, nos termos da Lei n?
7.211, de 16 de julho de 1984, ingressarâo nos níveis iniciais dos cargos
de Auxiliar de Escritório e de Auxiliar de Serviços Gerais, das tabelas
salariais que constituem os Anexos I e Il, deste decreto, e que integrarão o Quadro de Pessoal Suplementar Especial, instituido na forma do
artigo 2? da referida lei.
Art. 2? Os empregados admitidos na forma deste decreto terão direito aos benefícios e vantagens previstos no Plano de Cargos e Salários e de Benefícios e Vantagens da Caixa Econômica Federal - CEF,
exceto os vedados pelo Decreto n? 89.253, de 28 de dezembro de 1983,
para os admitidos após essa data.
Art. 3? Os empregados admitidos no Quadro de Pessoal Suplementar Especial, de que trata o artigo 2? da Lei n? 7.211, de 16 de julho
de 1984, por decisão da Caixa Econômica Federal - CEF, poderão ser
enquadrados no Quadro de Pessoal Permanente, mediante processo seletivo interno, na forma e condições que forem definidas em Resolução
da Diretoria.
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Parágrafo único. Para atendimento do disposto neste artigo, fica
autorizado o acréscimo no Quadro de Pessoal Permanente da Caixa
Econômica Federal ~ CEF, do número de vagas equivalentes ao total
dos enquadramentos deferidos.
Art. 4? Os empregados que forem admitidos pela Caixa Econômica Federal - CEF, nos termos da Lei n? 7.211, de 16 de julho de 1984,
terão sua filiação assegurada na Fundação dos Economiários Federais
i : FUNCEF, desde que atendidas as condições estabelecidas em Regulamento Especial. de Plano de Benefícios a ser elaborado por aquela entidade fechada de previdência privada e aprovado pela Secretaria de
Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência
Social, na forma da Lei n? 6.435, de 15 de julho de 1977.
§ 1 ~ O Regulamento Especial de Plano de Beneficios a ser elaborado pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, fixará,
além das condições básicas a que se refere o artigo 31, inciso IV, do
Decreto n? 81.240, de 20 de janeiro de 1978, as formas e condições dos
respectivos benefícios de suplementação a serem concedidos.
§ 2? A constituição de Reservas Atuariais, para fins de cobertura
de tempo de serviço anterior à data de admissão na Caixa Econômica
Federal - CEF, será de responsabilidade de cada empregado, na forma
a ser estabelecida no citado regulamento.
Art. 5? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Mário Andreazza
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ANEXO I

Decreto n:' 90.476, de 12-11-84
TABELA SALARIAL
AUXILIAR DE ESCRITORIO/LEI N? 7.211

Salário
Nível

AD 19
AD 20

AD 20 A
AD 20 B
AD 20 C
AD 20 D
AD 25

AD 25 A
AD 25 B
AD 25 C
AD 25 D

AD 30
AD 30 A
AD

ao

B

AD ao C
AD 30 D
AD 35
AD 35 A
AD 35 B

AD 35 C
AD 35 D

8 horas

6 horas

403.585
416.154
429.144
442.547
456.346
463.918
471.615
479.440
487.395
495.482
503.703
512.060
520.556
529.193
537.973
546.899
555.973
565.198
574.576
584.109
593.801

302.689
312.116
321.858
331.911
342.260
347.939
353.712
359.580
365.547
371.612
377.778
384.045
390.417
396.895
403.480
410.175
416.980
423.899
430.932
438.082
445.351

Tabela válida até 31 de dezembro de 1984

; .

275

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ANEXO II

Decreto n ? 90.476, de 12-11-84
TABELA SALARIAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/LEI N? 7.211

Salário
Nível

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

AG
AG
AG

AG
AG

AG
AG

AG
AG

AG

02
02
02
02
02
07
07
07
07
07
12
12
12
12
12
17
17
17
17
17
18

A
B
C
D
A
B
C
D

A
B
C

D
A
B
C
D

8 horas

6 horas

257.140
262.182
267.322
272.564
277.908
283.355
288.911
294.576
300.352
306.239
312.244
318.366
324.607
330.972
337.461
344.077
350.823
357.701
364.714
371.865
379.155

192.855
196.637
200.492
204.423
208,431
212.517
216.684
220.932
225.264
229.680
234.183
238.775
243.456
248.229
253.096
258.058
263.118
268.276
273.536
278.899
284.367

Tabela válida até 31 de dezembro de 1984
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DECRETO N? 90.477, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior e Encargos Gerais da União, em favor de diversas

Unidades Orçamentárias, o crédito euplementar no valor de Cr$ 17.323.025.000 para

reforço de dotaçôes 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior e Encargos Gerais
da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 17.323.025.000 (dezessete bilhões, trezentos e
vinte e três milhões 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 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, 12 de novembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.478, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçào e Cultura. o crédito suplementar no valor de Cr$
39.000.000.000 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

277

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 39.000.000.000 (trinta e nove bilhões 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 do Excesso de Arrecadação do Salário-Educação,
no valor de Crê 39.000.000.000 (trinta e nove bilhões de cruzeiros}.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 13·11-84.

DECRETO N? 90.479, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre â Presidência da República e ao
Subanexo Encargos Gerais da União
o crédito suplemenar no valor de cn
941.420.000 para reforço de âoteções 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, e ao subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão do Departamento Adrniniatrativo do
Serviço Público, o crédito suplementar no valor de Cr$ 941.420.000 (novecentos e quarenta e um milhões, quatrocentos 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 11 deste decreto, e nos montantes especificados.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.480, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 369.239.000 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 369.239.000 (trezentos e sessenta e nove milhões
e duzentos 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 11 deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
re-vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de novembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.
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DECRETO N? 90.481, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$
1.805.000.000 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 autoriz acão contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
1.805.000.000 (um bilhão, oitocentos 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 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

o-s

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 13·11-84.

DECRETO N? 90.482, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Subenexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 500.000.000 para reforço de dotaçãoconsignada 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 5?, item II I, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000.000 (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 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailsou Ferreira da Nóbrega

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.483, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre. ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
o crédito suplementar no valor de Cr$
3.221.720.000. 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.221.720.000 (três bilhões, duzentos e vinte e um milhões, setecentos 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 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.484, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de diversas unidades da Administração Direta e Indireta, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.747.000.000 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.747.000.000 (seis bilhões, setecentos e Quarenta 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, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.
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DECRETO N? 90.485, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em tevor de diversas Unidades Orcamenrarías, o
crédito suplementar no valor de Cr$
12.280.600.000 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
12.280.600.000 Idoze bilhões, duzentos e oitenta 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 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13·11-84.

DECRETO N? 90.486, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Justiça do Díetrito Federal e
dos Territórios, em favor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Crll.955.100.000 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 artígo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
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$ 1.955.100.000 (um bilhão, novecentos e cinqüenta e cinco 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 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 novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ daRepública.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

DECRETO

N~

D.a. de 13-11-84.

90.487, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o 'créâíto suplementar no valor de Cr$
18.000.000.000 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 5~, item IH, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército. em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
18.000.000.000 (dezoito bilhões de cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárlas 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.488, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios da Aeronáutica e
da Marinha o crédito suplementar no valor
de Cr$ 19.200.000.000 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Ministérios da Aeronáutica e da Marinha
o crédito suplementar no valor de Cr$ 19.200.000.000 (dezenove bilhões
e duzentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo 1 deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de, anulação parcial da dotação orçamentária índícada 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.
Brasilia, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O.de 13-11-84.
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DECRETO N? 90.489, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar no valor de Crs
15.291.000.000 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 15.291.000.000 (quinze bilhões e duzentos e noventa 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 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.490, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Tribunal Federal de Recursos
o crédito suplementar no valor de Cr$
618.128.000 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos o crédito SU~
plementar no valor de C~$ 618.128.000 (seiscentos e dezoito milhões e
cento e vinte e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orça mentarias 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.
Bt-asíl ia, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreire da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de

13-11-84.

DECRETO N? 90.491, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios do Trabalho e da
Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 630.519.000 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Ministérios do Trabalho e da Saúde, em
favor 'de 'diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 630.519.000 (seiscentos e trinta milhões, quinhentos 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.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson 'Ferrcn-a da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 13·11-84.

DECRETO N? 90.492, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre eó Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar. no • valor de / Cr$
2.500.000.000 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Crê 2.500.000.000 (dois bilhões e quinhentos 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, 12 de novembro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.
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DECRETO N? 90.493, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$
177.677.800.000 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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no va-'
lor de Cr$ 177.677.800.000 (cento e setenta e sete bilhões, seiscentos e
setenta e sete 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 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, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mailson Ferreira da Nóbrega
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 13-11-84.

DECRETO N? 90.494, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Revoga o Regulamento do Quadro de
Estado-Maior da Ativa (R·l77)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. ·1? Ficam revogados os Decretos n? 25.382, de 18 de agosto de
1948; n? 27.959, de 5 de abril de 1950; n? 28.836, de 7 de novembro de
1950; n? 42.393, de 3 de outubro de 1957 e n? 68.701, de 2 de junho de
1971.
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Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO

N~

90.495, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera o artigo 9? do Regulamento de
Movimentaçiio para Oficiais e Praças do
Exército (R-50)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ O artigo 9~ do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50), aprovado pelo Decreto n~ 83.079, de
23 de janeiro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? Aos militares serão concedidos para instalação,
independente de local onde tenham gozado o periodo de trânsito, os seguintes prazos: 10 dias quando acompanhados de dependentes e 4 dias quando desacompanhados ou solteiros.
§ 1 ~ O prazo para instalação será concedido logo após o
término do período de trânsito ou, após a apresentação do militar, a partir da data de chegada da respectiva bagagem. Em caráter excepcional, o prazo de 10 (dez) dias poderá ser concedido,
até 9 (nove) meses, após a apresentação do militar, se os seus
dependentes com direito ao transporte por conta da União não o
puderem acompanhar por qualquer motivo na mesma viagem.
§ 2? O militar movimentado na mesma Guarnição e obrigado à mudança de residência por força de prescrição legal ou
regulamentar, terá direito a 4 (quatro) dias para instalação".
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO W 90.496, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Extingue a Pagadoria Central do Pessoal no Ministério do Exército e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de conformidade Com o
disposto 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,
DECRETA:
Art. 1~ Fica extinta, no Ministério do Exército, a Pagadoria Central do Pessoal, a partir de 31 de dezembro de 1984.
Art. 2? O Ministro do Exército baixará 08 atos necessários à execução deste decreto.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

DECRETO

N~

90.497, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede autorização ao navio de pesquisa soviética «Mikhail Lomonosov» para
realizar, em águas brasileiras, os serviços
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o Decreto n? 63.164 de 26 de agosto de 1968,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização ao navio de pesquisa soviético
(cMikhail Lomonosov» para 80 b a supervisão da Academia Ucraniana
de Ciências, realizar trabalhos de pesquisa científica, na região norte
do mar territorial brasileiro.
Art. 2? A autorização de que trata este decreto compreende observações sobre as características oceanográficas, a estrutura e as variacões da corrente da Guiana, com a part.icipação de' pesquisadores brasi-

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

291

leiros, que deverão embarcar em" Conacri, Guiné, e desembarcar em
Las Palmas, Ilhas Canárias, devendo subordinar-se aos requisitos previstos no 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 periodo de dezembro de 1984 a janeiro de 1985.
Parágrafo único. A data de início dos trabalhos a que se refere este artigo deverá ser previamente estabelecida pelo interessado junto ao
Ministério da Marinha.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 90.49g. DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede eutoriseçeo ao navio de peso
ouiee norte-americano (;Thomas Washington" para realizar em águas brasileiras os
serviços que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o Decreto n? 63.164 de 26 de agosto de 1968,
DECRETA:
Art. I? Ê concedida autorização ao navio de pesquisa norteamericano «T'homas Washington» para, sob a supervisão da «Scripps
Institution of Oceanography», realizar trabalhos de pesquisa científica
em águas brasileiras, abrangendo a área compreendida entre os paralelos de 24° a 32° Sul.
Art. 2? A autorização de que trata este decreto compreende observações sobre a circulação e massa de água ao longo da costa brasileira,
com participação de pesquisadores brasileiros, devendo subordinar-se
aos requisitos previstos no 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 último bimestre de 1984.
Parágrafo único. A data de início dos trabalhos a que se refere este artigo deverá ser previamente estabelecida pelo interessado junto ao
Miniatérjo da Marinha.
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Art. 4? E ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam

DECRETO N? 90.499, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede autorização ao navio de pesquisa norte-americano «Robert: D. Conrad..
para realizar em águas brasileiras os serviços que especifica ..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o Decreto n? 63.164 de 26 de agosto de 1968,
DECRETA:
Art. I? É concedida autorização ao navio de pesquisa norteamericano «Robert D. Conrad» para, sob a supervisão da «Lamont
Doherty Geological Observatory» dos Estados Unidos da América, realizar trabalhos de pesquisa científica em águas brasileiras, abrangendo
área próxima à foz do rio Amazonas, na região norte do mar territorial
brasileiro.
Art. 2? A autorização de que trata este decreto compreende observações sobre a batimetria do fundo das águas correspondente à área da
foz do rio Amazonas, com a participação de pesquisadores brasileiros,
devendo subordinar-se aos requisitos previstos no 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 último bimestre de 1984.
Parágrafo único. A data de início dos trabalhos a que se refere este artigo deverá ser previamente estabelecida pelo interessado junto ao
Ministério da Marinha.
Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
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DECRETO N~ 90.500, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n? 70.303,
de 20 de março de 1972, que institui a Comissão Aeroná utica Brasileira na Europa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 ~ O artigo 1~ do Decreto n? 70.303, de 20 de março de 1972,
mantida a redação do caput, passa a vigorar com os seguintes parágrafos:
«§ 1 ~ Poderão ser nomeados, em caráter excepcional, oficiais e praças para servirem na Comissão, com encargos específicos de dirigir e coordenar, pelo lado brasileiro, os trabalhos relativos ao desenvolvimento do Programa Conjunto AMX, de acordo com os termos dos documentos pertinentes firmados entre o Brasil e a Itália, em outros países da Europa.
§ 2? Os oficiais e praças, com os respectivos encargos, de
que trata o parágrafo anterior, serão supervisionados diretamente por órgão designado pelo Ministro da Aeronáutica».

Art. 2? O Ministro da Aeronáutica baixará os atos complementáres necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1984;
República,

163~

da Independência e

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO

N~

90.501, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Concede a Aço Minas Gerais S.A.
AÇOMINAS (Grupo Siderbrás) autorização
para proceder aumento de seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica a Aço Minas Gerais S.A. AÇOMINAS (Grupo Siderbrás) autorizada a promover a elevação de seu capital social para
1.029.527.010.417 (um trilhão, vinte e nove bilhões, quinhentos e vinte e
sete milhões, dez mil, quatrocentos e dezessete cruzeiros), mediante a
emissão de novas ações.
Art.

2~

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Murilo Badaró

DECRETO N? 90.502, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova prazo de concessão outorgada à
Companhia Têxtít Ferreira Guimarães, para o aproveitamento da energia hidráulica
da Cachoeira do Fagundes, no rio Fundo,
para uso exclusivo, no Município de Antô-

nio Carlos, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 80 do Decreto n? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e no que
consta do Processo n? 27100.002636/84-14,
DECRETA:
Art. 1? Fica renovada, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da
data da publicação deste decreto, a concessão outorgada inicialmente a
Irmãos Oliveira & Companhia pelo Decreto n? 31.046, de 26 de junho de
1952, e posteriormente transferida à Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, pelo Decreto n? 37.511, de 17 de junho de 1955, para o aproveitamento da energia hidráulica da C.achoeira do F'agundes, no rio Fundo,
para uso exclusivo, no Município de Antônio Carlos, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2~ A Companhia Têxtil Ferreira Guimarães observará as
condições previstas no Decreto n? 31.046, de 26 de junho de 1952, e outras que vierem a ser estipuladas.
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Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO

N~

90.503, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação. área de terreno situada
no Município e Comarca de Itanhaém, Estado de São Paulo, destinada a instalação
de Estação Telefônica da Tetecomuníceçõee
de São Paulo S.A. - TELESP.

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 5~, letra h, e 6? do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo MC n? 10352/84,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terreno, sem benfeitorias, com 1.800,OOm 2 (um mil e
oitocentos metros quadrados), compreendida dos lotes a seguir descr-itos e caracterizados, situados no Município e Comarca de Itanhaém,
Estado de São Paulo, destinada à instalção de Estação Telefônica da
Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP.
a) lote de terreno n~ 7, da quadra 19, do Balneário Jardim
de Itanbaém, medindo 10,00m de frente, por 30,OOm da frente
aos fundos, de ambos os lados, medindo, nos fundos, 10,00m,
encerrando área 300,OOm2 , confrontando pela frente com a rua 7;
do "lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno com o lote
8; do lado direito com o lote 6, e nos fundos como o lote 17, todos da mesma quadra. É de propriedade da Frankel da Amazônia S.A. - Indústria e Comércio, pela matrícula n? 36.563, de
20-12-78, registro n? 2 e averbação n? 4, conforme consta do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhaém;
bl lote de terreno ri? 8, da quadra 19, do Balneário ,Jardim
de Itanhaérn. medindo 10,OOm de frente, por 30,OOm da frente
aos fundos, de ambos os lados, medindo, nos fundos, 10,00m,
encerrando a área de. 300,OOm 2 , confrontando pela frente com a
rua do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o lote 7; do lado esquerdo com o lote 9, e, nos fundos, com O lote 16,
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todos da mesma quadra. Ê de propriedade da Frankel da Amazônia S.A. - Indústria e Comércio, pela matrícula n? 36.564, de
20-12-78, registro n? 2 e averbação n'? 4, conforme consta do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhaém;

c) lote de terreno n? 9, da quadra 19, do Balneário Jardim
de Itanhaém, medindo 10, DOm de frente, por 30, DOm da frente
aos fundos, de ambos os lados, medindo, nos fundos, IO,aOm,
encerrando a área de 300,OOm 2 , confrontando pela frente com a
rua 7; do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno com
os lotes n?s 10, 11 e 12; do lado direito com o lote 8, e nos fundos com o lote 15, todos da mesma quadra. É de propriedade da
Frankel da Amazônia S.A. Indústria e Comércio, pela
matrícula n? 36.565, de 20-12-78, registro n? 2 e averbação n? 4,
conforme consta do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhaém:
d) lote de terreno n? 15, da quadra 19, do Balneário Jardim
de Itanhaém, medindo 10, DOm de frente, por 30, DOm da frente
aos fundos, de ambos os lados, medindo, nos fundos 10,OOm, encerrando área de 300,OOm 2 , confrontando pela frente com a rua
6; do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno com o
lote 16; do lado direito, com os lotes 12, 13 e 14, e nos fundos
com o lote 9. É de propriedade da Frankel da Amazônia S .A. Indústria e Comércio, pela matrícula n? 36.571, de 20·12·78, registro n? 2 e averbação n? 4, conforme consta do Cartório de Re
gistro de Imóveis da Comarca de Itanhaém;
w

e) lote de terreno n? 16, da quadra 19, do Balneário Jardim
de Itanhaém, medindo 10, DOm de frente, por 30, DOm da frente
aos fundos, de ambos os lados, medindo, nos fundos, IO,OOm,
encerrando área de 300,OOm 2 " confrontando pela frente com a
rua 6; do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno com
o lote 17; do lado direito com o lote 15 e nos fundos com o lote
8. É de propriedade da Frankel da Amazônia S.A. - Indústria
e Comércio, pela matrícula n? 36.572, de 20
registro n? 2 e
averbação n? 4, encontrando-se compromissado, pelo registro n?
5, de 23-8-83, na mesma matrícula, a Dirce Barbeiro, conforme
consta do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhaém;
w12-78,

f) lote de terreno n? 17, da quadra 19, do Balneário de Itanhaém, medindo 10,00m de frente, por 30,00m da frente aos f'undos, de ambos os lados, medindo, nos fundos, 10,00m, encerrando área de 300, DOm 2, confrontando pela frente com a rua 6; do
lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno com o lote 18;
do lado direito com o lote 16 e nos fundos com O lote 7. É de
propriedade da Frankel da Amazônia S.A. - Indústria e Co-
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mércio, pela matrícula n? 36.573, de 20-12-78, registro n? 2 e
averbação n? 4, encontrando-se compromissado, pelo registro n?
5, de 12-8-80, na mesma matrícula, a Irene Yosica Ide, conforme
consta do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhaém.
Art. 2? Fica autorizada a Telecomunicações Brasileiras S .A. TELE BRÁS, a promover, na forma da legislação vigente, especialmente o artigo 13 da Lei n? 5.792, de 11 de julho de 1972, a desapropriação
da área de terreno, sem benfeitorias, de que trata este decreto, para
transferir posse e domínio à Telecomunicações de São Paulo S .A. TELESP, com a utilização de recursos desta última.
Art. 3? A desapropriação a que se refere o presente decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO

N~

90.504, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e nos termos do artigo 6~, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n? 29105.000133/84,
29100.000181184, 29100.000329/84, 173.680/83, 29100.000283/84, 51.056/83 e
174.295/83,
DECRETA:
Art. 1 ~ Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
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Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 408, de 27 de abril de 1955
Entidade: Rádio Guaçu de Toledo Ltda.
Cidade: Toledo
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 676, de 12 de dezembro de
1941
Entidade: Rádio Difusora de Catanduva Ltda.
Cidade: c'atanduva .
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.056, de 8 de dezembro
de 1948
Entidade: Difusoras Aliadas da Alta Paulista Ltda.
Cidade: Tupi Paulista
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 1.149, de 20 de dezembro
de 1950
Entidade: Fundação Nossa Senhora Aparecida
Cidade: Aparecida
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 630, de 19 de dezembro de
1940
Entidade: Rádio Difusora de Itapetininga Ltda.
Cidade: Itapetininga
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 433, de 25 de abril de 1946
Entidade: Rádio Tupaciguara Ltda.
Cidade: Tupaciguara
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 623, de 3 de junho de 1950
Entidade: Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda.
Cidade: Mogi Mirim Unidade da Federação: São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomuncações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO

N~

90.505, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Decreta a intervenção federal nos bens
e instalações de serviços de energia elétrica, situados no Municípios de Itabaiana,
Mogeiro e Salgado de São Felix, Estado da
Paraíba, implantados e explorados pela
Prefeitura Municipal de Itabaiana, 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? 27100.002785/84-74,
DECRETA:
Art. I? OS bens e instalações de serviços de energia elétrica situados nos Municípios de Itabaiana, Mogeiro e Salgado de São Felix, Estado da Paraíba, implantados e explorados pela Prefeitura Muncipal de
Itabaiana, ficam sob intervenção federal, sendo ocupados, a partir da
data de publicação deste decreto.
Art. 2? Para dar execução ao determinado no artigo anterior, o
Ministério das Minas e Energia, por intermédio do Departamento N acional de Águas e Energia Elétrica, atribuirá ao Interventor Administrativo de que trata o Decreto n? 88.694, de 13 de setembro de 1983, a
administração provisória dos bens e instalações de serviços de energia
elétrica situados nos Municípios de Itabaiana, Mogeiro e Salgado de
São Felix, até o término do prazo a que se refere o Decreto n? 90.078,
de 16 de agosto de 1984.
Parágrafo único. Expirado o prazo referido neste artigo, caberá à
Sociedade Anômina de Eletrificação da Paraíba-SAELPA, mediante
convênio com o Departamento N acionaI de Aguas e Energia Elétrica, a
administração provisória dos bens e instalações de serviços de .energia
eletrica situados nos Municípios de Itabaiana, Mogeiro e Salgado de
São Felix, bem como sua melhoria e expansão até a transferência definitiva dos mencionados bens e instalações.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984;
República.

163~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

96~

da

300

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 90.506, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Encampa bens e instalações vinculados
aos serviços públicos de energia elétrica no
Município de Mamanguape, Estado da Paraíba, determina intervenção administrativa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos do artigo 167
do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 703.519/77,
DECRETA:

Ficam encampadas os bens e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica existentes no Município de Mamanguape,
Estado da Paraiba, explorados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape, em virtude do Decreto n? 46.634, de 17 de agosto de 1959.
§ 1 ~ Até a imissão de posse dos bens e instalações, os serviços
públicos de energia elétrica DO Município de Mamanguape de que é
concessionária a Prefeitura, Municipal de Mamanguape, ficam sob intervenção federal, sendo ocupados, a contar da data de publicação deste decreto, todos os bens e instalações vinculados à concessão outorgada pelo decreto supramencionado.
§ 2? Para dar execução ao determinado no parágrafo anterior, o
Ministério das Minas e Energia, por intermédio do Departamento N acíonal de Águas e Energia Elétrica, atribuirá ao Interventor Adrninistrativo de que trata o Decreto n? 88.694, de 13 de setembro de 1983, a
administração provisória dos serviços públicos de energia elétrica no
Município de Mamanguape até a expiração do prazo a que se refere o
Decreto n? 90.078, de 16 de agosto de 1984.

§ 3? Expirado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, caberá
à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba-SAELPA, mediante
convênio com o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, a
administração provisória dos serviços públicos de energia elétrica no
Município de Mamanguape, bem como sua melhoria e expansão até a
outorga de nova concessão.

Art. 2? Fica autorizada a Centrais Elétricas Brasileiras S .A. ELETROBRÃS a promover os atos necessários à efetivação da encampação referida no artigo anterior.
Art. 3? As despesas decorrentes da encampação, a que se refere o
artigo I?, correrão à conta dos recursos previstos na Lei n? 5.655, de 20
de maio de 1971, alterada pelo Decreto-lei n? 1.383, de 26 de dezembro
de 1974, e pelo Decreto-lei n" 1.849, de 13 de janeiro de 1981.
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Art. 4? Os bens e instalações atingidos pela encampaçâo estão
sujeitos ao regime instituído pelo Decreto-lei n? 1.383, de 26 de dezembro de 1974.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.507, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Centrais Elétricas do Norte do Braeil S.A. - ELETRONORTE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81 item 111, dá Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.005429/84-86,
J

DECRETA
Art. I? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A. - ELETRONORTE a promover o aumento do montante do seu
capital social de Cr$ 423.431.680.624 (quatrocentos e vinte e três bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões, seicentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros), para Cr$ 622.937.832.160 (seiscentos e
vinte e dois bilhões, novecentos e trinta e sete milhões, oitocentos e
trinta e dois mil, cento e sessenta cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.508, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - CHESF.

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 MME n? 27000.005428/84-13,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHE8F a promover o aumento do montante do seu capital social de Cr$ 474.458.297.524 (quatrocentos e setenta e quatro bilhões,
quatrocentos e cinqüenta e oito milhões, duzentos e noventa e sete mil
e quinhentos e vinte e quatro cruzeiros) para Crê 560.898.533.686 (quinhentos e sessenta bilhões, oitocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta e seis çruzeirosl.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da .
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.509, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do Capital Socíel de FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.005308/84-61,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada FURNAS - Centrais Elétricas S .A. a
promover o aumento do seu Capital Social de Crê 528.856.000.000 (quinhentos e vinte e oito bilhões, oitocentos e cinqüenta e seis milhões de
cruzeiros) para Crê 1.528.545.592.940 (um trilhão, quinhentos e vinte e
oito bilhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil e novecentos e quarenta cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals

303

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

DECRETO

N~

90.510, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e nos termos do artigo 6~, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC nvs 51.070/82 e 175.229/82,
DECRETA:
Art. 1 ~ Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~ 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de 1~ de
maio de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical.
Ato de Outorga: Decreto n~ 46.006, de 16 de maio de 1959
Entidade: Fundação João XXIII - Rádio por um mundo melhor
Cidade: Governador Valadares
Unidade da Federação: Minas Gerais
Ato de Outorga: Decreto n? 35.372, de 13 de abril de 1954
Entidade: Rádio Ribeirão Preto Ltda.
Cidade: Ribeirão Preto
Unidade da Federação: São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.

Brasilia, 14 de novembro de 1984;
República.

163~

da Independência

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

e 96~

da
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DECRETO

N~

90.511, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza a Companhia Prada Indústria
e Comércio, com sede no Município de Li-

meira; Estado de São Paulo, a utilizar o trabalho noturno da mulher maior de dezoito
anos, e dá outras provídénciee,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH. da Constituição, e de acordo com o artigo
379, § 8~, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela
Lei n? 7.189, de 4 de junho de 1984, à vista do que consta do Processo
MTb n~ 24445.001705/84,
DECRETA:
Art. 1~ É autorizada a Companhia Prada Indústria e Comércio,
com sede na Rua Dr , Alberto Ferreira n? 179, Município de Limeira,
Estado de São Paulo, a utilizar o trabalho de mulher maior de 18 (dezoito) anos, no período compreendido entre 22 horas de um dia e as 5
horas do dia seguinte.
Art. 2? A empresa deverá assegurar os meios especiais de proteção ao trabalho, inclusive de natureza ambiental, bem como dotar o estabelecimento com lanchonete e refeitório.
Art. 3? A presente autorização terá vigência de dois anos, a contar da publicação deste decreto, podendo ser renovada por igual período, se persistirem as razões que a determinaram, bem como O integral
cumprimento da legislaçâotrabalhista por parte da empresa.
Art. 4? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as d isposíçôes em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984;
República.

163~

da Independência e 96? da

JOÃO FIGUEIREDO

Murillo Macêdo
DECRETO

N~

90.512, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Sant'Ana Ltda., e autoriza a
transferência direta para .a Fundação
Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do arti-
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go 6?, item I do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, combinado
com o artigo 94, item 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? 71.101/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a concessão da Rádio Emissora Sant'Ana Ltda., outorgada através do Decreto n? 1.339, de 31 de agosto de 1962, para explorar, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2? Simultaneamente, fica autorizada a transferência direta
da concessão referida no artigo I'?, para a Fundação Sant'Ana - Rádio
Sant'Ana.
Art. 3? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada e transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de
26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.513, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do Capital Social da LIG HT - Serviços de Eletricidade
S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.006421/84-18,
DECRETA:
Art. I? Fica a LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. autorizada
a promover a elevação de seu Capital Social em mais Cr$ 1.262.066.070
(um bilhão, duzentos e sessenta e dois milhões, sessenta e seis mil e setenta cruzeiros).

306

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bra síl ia, 14 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.514, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga concessão à TV Studios de Limeira S/C Ltda., para. explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),.
na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item III, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
13.927/81, (Edital n? 76/81),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV Studios de Limeira S/C
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de 'I'elecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúbl íca.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N~ 90.515, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada â Rádio
Globo S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 140.653/83,

o

DECRETA:
Art. 1~ Fica, de acordo com o artigo 33, § 3~, da Lei n~ 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 1~ de novem bro de 1983, a concessão da Rádio Globo S .A., outorgada através
do Decreto n? 36.779, de 18 de janeiro de 1955, para explorar, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

90.516, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada Rádio
Sociedade da Bahia S.A., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.
â

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e nos termos do artigo 6~, item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n~ 160.592/82,
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DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1983, a concessão da Rádio Sociedade da Bahia S.A., outorgada
através do Decreto n? 1.290, de 23 de dezembro de 1936, para explorar,
na cidade de Salvador, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 90.517, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
o

Abre à Presidência da
crédito suplementar no

República
valor de

Crs 730.000.000, 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 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 730.000.000 (setecentos e trinta 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 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no Ir.O, de 21·11-84.

DECRETO N? 90.518, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre a Presidência da República o
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$ 1.293.340.000, para reforço de dotações
consignadas nc 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.293.340.000 (um bilhão, duzentos e noventa e três milhões e trezentos e quarenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentá'rias 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11·84.
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DECRETO N~ 90.519, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o
crédito
suplementar
no
valor
de

c-s 5.782.000.000

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 5~, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combi·
nado com o artigo 1~, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento e Entidades Supervisionadas e ao subanexo
Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Crê .5.782.000.000
(cinco bilhões, setecentos e oitenta e dois 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

DECRETO

N~

D.a. de

21-11-84.

90.520, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre â Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o crédito especial no valor de
Cr$ 161.490.000, 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 1~, da Lei n? 7.245, de 13 de novembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o crédito especial no valor de Cr$
161.490.000 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos 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 da dotação orçamentária índicada 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.521, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,. o
crédito suplementar no valor de Cr$
22.450.000.000. para reforço de âateçõee
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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo I?, item n, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
22.450.000.000 (vinte e dois bilhões e quatrocentos e cinquenta 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 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

D.a.

Os anexos estão publicados no

de 21·11·84.

DECRETO N? 90.522, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar, no valor de Cr$
9.143.500.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 9.143.500.000 (nove bilhões, cento e quarenta e
três milhões e quinhentos 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 11 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de

21·11-84.
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N? 90.523, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura. o
crédito suplementar, no valor de Cr$
24.510.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
24.510.000.000 (vinte e quatro bilhões, quinhentos e dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotações or çamentárias 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.524, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.064.984.000, 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 5?, item lIl, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.064.984.000 (três bilhões, sessenta e quatro milhões e novecentos e oitenta 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 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.525, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria Geral, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 60.139.000 para reforço de
dotação consignada

no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crêdito suplementar no valor de Cr$ 60.139.000 (sessenta
milhões, Cento e trinta e nove 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.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO

N~

90.526, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 16.980.000, 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 5~, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 16.980.000 (dezesseis milhões, novecentos 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 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, 20 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.
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DECRETO N? 90.527, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 19.803.000.000, para reforço de dotações
consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR o crédito suplementar no valor de Cr$ 19.803.000.000 (dezenove bilhões e oitocentos 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 indícada 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, 20 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.528, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Escola de Administração Fazendária. o crédito suplementar no valor de Cr$
2.000.000.000, 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 5~, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

317

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Escola
de Administração Fazendária, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.000.000.000 (dois bilhões 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 do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente
Arrecadados - Tesouro, gerados pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de 'sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernape Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.529, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Programas Especiais - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no, valor
de Cr$ 5.Joo.000.000, 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.100.000.000 (cinco
bilhões e cem milhões de cruzeírosl, para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do produto de operações de crédito externas,
conforme prevê o artigo 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.530, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito suplementar no valor de Cr$ 486.000.000, para re-

forço de dotaç6es consignadas no vigente
Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1} da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral ~ Entidades Supervisionadas e Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito suplementar no valor de Cr$
486.000.000 (quatrocentos e oitenta 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21·11-84.
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DECRETO N? 90.531, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde em favor
de diversas Unidades Orçamentárias o cré·
dito suplementar no valor de Cr$
6.722.398.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de diversasUnidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
6.722.398.000 (seis bilhões, setecentos e vinte e dois milhões, trezentos 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 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane GaFvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.532, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios o crédito suplementar no valor de Cr$
29.371.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
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$ 29.371.000.000 (vinte e nove bilhões, trezentos e setenta 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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.533, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
2.561.100.000, para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combínado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.56LlOO.000 (dois bilhões, quinhentos e sessenta 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 de dotações orçamentárias indicadas
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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.534, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de c-s
3.552.253.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército. em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.552.253.000 (três bilhões, quinhentos e cinqüenta e dois milhões, duzentos 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 21-11-84.
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DECRETO N? 90.535, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria Geral - Entidades

Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 9.000.000.000, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando na atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item 11, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transpotes, em favor da Se~'
cretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 9.000.000.000 (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 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúblíca.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfím Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 21·11-84.

DECRETO N? 90.536, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
545.685.000, 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 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item 11, da Lei n? 7.188, de 16 de dezembro de
1984,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
545.685.000 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta
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 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 21-11-84.

DECRETO N? 90.537, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Educação Artística do Conservatório Musical de Santos.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n~ 699/84, conforme consta do Processo n?
23001.000982/84-2 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Artes
Cênicas, do curso de Educação Art.istica, ministrado pelo Conservatório Musical de Santos, mantido pela Associação Mantenedora do Conservatório Musical de Santos, com sede na cidade de Santos, 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.538, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econômicas, a ser ministrado pela
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Santa Cruz 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 Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 665/84, conforme consta do Processo n?
23001.000938/84-9, 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 Contábeis e
Administrativas de Santa Cruz do Sul, integrante das Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, mantida pela Associação Pró-Ensino em
Santa Cruz do Sul, com sede na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.539, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis, em São José do Rio
Preto, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, 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 Decretolei n~ 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n~ 694/84, conforme consta do Processo n~
23033.004514/84-2, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Administração de Empresas Riopretense, mantida pela Sociedade Riopretense de Ensino. e
Educação, Limitada, 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, 20 de novembro de 1984;
República.

163~

da Independência e

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO

Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO

N~

90.540, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Administração da Faculdade de Administração de Empresas Riopretense.

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 Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 677/84, conforme consta do Processo n~
23033.008235/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Administração Hospitalar, do curso de Administração, ministrado pela Faculdade de Administração de Empresas Riopretense, mantida pela Sociedade Riopretense de Ensino e Educação, Limitada, com sede na cidade de 'São José do Rio 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, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo de Ferraz
DECRETO N? 90.541, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Ausczíaa o funcionamento do curso de
Pedagogia da Associação Pró-Eneíno Superior dos Campos de Cima da Serra.

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? 671/84, conforme consta do Processo n?
23001.000976/84-2 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia,
com habilitação em Administração Escolar de 1? e 2? graus, a ser ministrado pela Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, mantida pela Associação Pró-Ensino Superior dos Campos de Cima da Serra, com
sede na cidade de Vacaria,' Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.542, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1984
Institui ,,0 Ano Nacional da Cultura»,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O ano de mil novecentos e oitenta e cinco é declarado «O
Ano N acional da Cultura».
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«O Ano N acional da Cultura» tem os seguintes objetí-

VOS:

a) consolidar as ações que estão sendo desenvolvidas pelo
Governo voltadas basicamente para a preservação e para a produção de bens culturais;
bl estimular o progressivo estreitamento das relações entre
as áreas da Educação e da Cultura, em razão da primordial importância que o processo cultural ,desempenha junto ao processo
educacional.
Art. 3? Para consecução dos objetivos descritos no artigo 2?, serão promovidas medidas destinadas a orientar e estimular a formulação
e a execução de programas:
a) de proteção e preservação de bens culturais e incentivo à
sua ampla utilização, levando-se em conta os contextos em que
estão situados e o correspondente interesse comunitário;
b) de estímulo à criação, à produção e à difusão cultural no
País, considerando-se as especificidades locais e regionais de
caráter histórico, sócio-econômico e ecológico;
c) de captação, guarda, fluxo e uso de informações relativas
às manifestações culturais;
d) de valorização dos processos de participação comunitária na área da cultura e do patrimônio;
e) de apoio à participação da escola no processo de conhecimento das manifestações culturais locais.
Art. 4? A fim de que se fortaleçam os laços de coesão social,
evitando-se o desvirtuamento ou as perdas das identidades locais, regionais e nacionais, alcançando, assim, «O Ano Nacional da Cultura»,
'a sua maior expressão, os Governos das Unidades Federadas e as Prefeituras Municipais serão conclamadas a participar do esforço comum.
Art. 5? O Ministro da Educação e Cultura constituirá Comissão
destinada a executar as tarefas e promover as comemorações alusivas
ao «Ano Nacional da Cultura».
Parágrafo único. A Comissão do «Ano Nacional da Cultura» será
presidida pelo Secretário da Cultura do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 6:' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO

N~

90.543, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1984
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1986.

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,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1986, que com este
baixa.
'
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
Walter Pires
Délio Jardim de Mattos
Waldir de Vasconcelos

o Plano Geral de Convocação está publicado no D.O.

DECRETO

N~

de 27-11-84.

90.544, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos policiais-militares
das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá e de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e de acordo com o disposto no § 4~ do artigo 10 da Lei n~ 6.270, de 26 de novembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1~ O soldo do posto de Coronel das Polícias Militares dos
Territórios Federais do Amapá e de Roraima, no valor fixado, a partir
de 1~ de janeiro de 1984; pelo Decreto n? 89.277, de 9 de janeiro de 1984,
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observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical anexa à Lei n? 6.270, de 26 de novembro de 1975, é reajustado em
65% (sessenta e cinco por cento), a partir de I? de julho de 1984.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação do disposto neste decreto será atendida à conta das dotações orçamentárias dos Territórios
Federais do Amapá e de Roraima.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 90.545, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera o Regulamento de Promoções de
Graduados do Exército (R-196), aprovado
pelo Decreto n? 77.920, de 28 de junho de
1976.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O atual § 2? do artigo 24 do Regulamento de Promoções de
Graduados do Exército (R-196), aprovado pelo Decreto n? 77.920, de 28
de junho de 1976, é renumerado para § 3?, passando a figurar como § 2?
o seguinte:
«§ 2? A cessação dos motivos determinantes da exclusão
citada no item 5 do artigo 33, relacionados nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8
ou lOdo artigo 32, quando ocorrida e informada diretamente à
DP rom nos prazos previstos, poderá resultar na inclusão no
Quadro de Acesso, desde que sejam obedecidas os demais dispositivos constantes desse Regulamento e das Instruções correlatas»,
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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DECRETO N? 90.546, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre a Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$
6.004.000.000, 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 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1'; Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das Forças Armadas e ao subanexo Encargos Gerais da União Programa de Mobilização Energética - Recursos sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$
6.004.000.000 (seis bilhões e quatro 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.
Brasilia,26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.

DECRETO N? 90.547, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o crédito suplementar no valor de Cr$
796.600.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

331

DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
796.600.000 (setecentos e noventa e seis 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 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, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independéncia e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27·11"84.

DECRETO N? 90.548, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre- ao Tribunal de Contas da União,
Justiça Militar, Justiça do Trabalho e Jus"
tiçe Federal de 1;' Instância o crédito suolementar no valor de Cr$ 667.811.000, para reforço d~ âoteções 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 5?, item Il í, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Tribunal de Contas da União, Justiça Militar, Justiça do Trabalho e Justiça Federal de 1~ Instância, o crédito suplementar no valor de Cr$ 667.811.000 iseiscentos e sessenta e sete milhões, oitocentos 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.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 27-11·84.

DECRETO

N~

90.549, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Justiça Eleitoral o crédito suplementar no valor Cr$ 519.700.000, 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 5~, item In, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto à Justiça Eleitoral em favor de diversas Unidades Orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 519.700.000
(quinhentos e dezenove 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, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.
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DECRETO N? 90.550, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União o créc:Úto suplementar no valor de
Cr$ 2.500.000.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União - RecursOS sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.500.000.000 (dois bilhões 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 H 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, 26 de novembro de 1984, 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.

DECRETO N? 90.551, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar no valor de Cr$
110.300.000, para .reíorço 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 110.300.000
(cento e dez 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 são provenientes do excesso de arrecadação, conforme prevê o
artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário .
. Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 27-11-84.

DECRETO N? 90.552, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior e a Encargos Gerais da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suo
plementar no valor de Cr$ 4.195.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1Il, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item lU, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior e a Encargos Gerais
da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.195.000.000 (quatro bilhões, cento 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 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, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.

DECRETO

N~

90.553, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Sunervísfonadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000.000, 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 5~, item lU, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000.000 (dois bilhões 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 em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.
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DECRETO

N~

90.554, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
22.786.000.000, 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 5~, item lII, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 22.786.000.000 (vinte e dois bilhões, setecentos 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 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, 26 de novembro de 1984;
República.

163~

da Independência e

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.

DECRETO

N~

90.555, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.281.800.000, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orcamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
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$ 1.281.800.000 (um bilhão, duzentos e oitenta e
um 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 de 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, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gàlvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de 27-11-84.

DECRETO N? 90.556, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 386.992.000, para reforço de dotações
orçamentárias 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
386.992.000 (trezentos e oitenta e seis milhões, novecentos e noventa e
dois mil cruzeiros I, 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 de dotações orçamentárias indicadas
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, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delíím Netto
Os anexos estão publicados no

DECRETO

N~

D.a. de

27-11-84.

90.557, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 82.860.000, para reforço de dotações oro
çamentárias 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 5~, item lII, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Departamento Nacional de Registro do Comércio, o crédito suplementar no valor de Cr$ 82.860.000 (oitenta e dois milhões, oitocentos
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 de 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, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados

no D.a. de

27-11-84.
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DECRETO

N~

339

90.558, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor do Serviço Nacional de Formação Profissional Rural - SENAR, o crédito suplementar no valor de c-s 150.000.000, 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 5~, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor do Serviço Nacional de Formação Profissional Rural - SENAR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 150.000.000 (cento e cinqüenta milhões de
cruzeirosl, 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, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 27-11-84.

DECRETO

N~

90.559, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações o
crédito suplementar no valor de Cr$
96.704.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5~, item HI, da Lei n~ 7.155, de5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item H, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,

°
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DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 96.704.000
(noventa e seis 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 de 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, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no

D.a. de

27-11-84.

DECRETO N? 90.560, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
100.000.000, para reforço de dotação orçamentária 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, o crédito
suplementar no~ valor de Cr$ 100.000.000 (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 são provenientes do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pelo Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
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Art. 3'? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.a. de 27.11.84.

DECRETO N? 90.561, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.105.000.000, 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I'? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.105.000.000 (um bilhão, cento e cinco
milhões de cruzeírosl, para reforço de dotações orçamentárias indica. das 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, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 27-11-84.
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DECRETO N? 90.562, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Mínístérío da Previdência e
Assistência Social em favor da Central de

Medicamentos - CEME, o crédito suplementar no valor de Cr$ 31.000.000 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 5?, item IIl, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência,
Social, em favor da Central de Medicamentos - CEME, o crédito suplementar no valor de Cr$ 31.000.000 (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.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. 'de 27·11-84.

DECRETO N? 90.563, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças,
o crédito suplementar no valor de Cr$
11.091.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$
11.091.000 (onze milhões e noventa 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 do excesso da arrecadação das receitas geradas pelo Ministério do Exército.
Art. 3~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 27-11-84.

DECRETO N? 90.564, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública as instituícões que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública nos termos do artigo
I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do
regulamento aprovado pelo Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
Abrigo Maria de Nazareth e Albergue Noturno Bezerra de Menezes, com sede na Rua Leovigildo Areco, 278, na cidade de Lorena, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 56.750/73);
Abrigo à Velhice AlIan Kardec, com sede na Rua Pedro Américo,
498, na cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo (processo MJ n?
14.120/84) ;
Ação Social Estrela do Litoral - ASEL, com sede na Rua Maria
Alves, 725, na cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 58.512/73);
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Ação Social Paulo VI - ASPAS, com sede na Avenida Presidente
Kennedy, Km 9, na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro (processo MJ n? 29.720/72);
Albergue Leão Marcondes, com sede na Rua Minas Gerais, 291, na
cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
05.690/77) ;
Associação Assistencial N assa Senhora do Rosário de Paranaguá,
com sede na Rua Conselheiro Sinimbú, 198, na cidade de Paranaguá,
Estado do Paraná (Processo MJ n? 41.315/80);
Associação Barbarense das Damas de Caridade, com sede na Rua
General Osório, 266, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo (Processo MJ n ? 38.683/80);
Associação Beneficente da Universal Apóstolo do Senhor, com sede na Rua Pref. Venceslau Borini, 1442, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n ? 31.511/82);
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Piemontesa - ABCP, com sede na Rua Clóvis Pestana, 793, na cidade de Ara çatuba, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 39.459/83);

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, com sede
na Rua Alberto Torres, 124 e 155, Bairro Itatiaia, na cidade de Duque
de Caxias, Estado do Rio de 'Janeiro (Processo MJ n:' 01.869/82);
Associação Cesaca, com sede na Rua Anita Garibaldi, 430, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina (processo MJ n? 32.107/82);
Associação das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo de Niterói, com sede na Rua Mariz e Barros, 222, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 20.772/73);
Associação de Educação Agrícola Entre Rios, com sede na Avenida
Michael Moor, 2097, Vila Vitória, na cidade de Guarapuava, Estado do
Paraná (Processo MJ n? 22.907/83);
Associação Espírita Beneficente «Pátria do Evangelho», com sede
na Rua Minas Gerais, 1056, na cidade de F'ernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 27.515/75);
Associação Feminina da Loja Londrina, com sede na Rua Castro
Alves, 397, na cidade de Londrina, Estado do Paraná (Processo MJ n?
06.564/84) ;

Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - AFTS, com sede
na Alameda Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1430, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo (Processo MJ n ? 34.609/83);
Associação «Mens Sana», com sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 804, Vila Mariana, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 04.023/82);
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba APAE, com sede na Alameda das Crianças, 100, Vila Vitória, na cidade
de Indaiatuba, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 29.211/801;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE de Mogi
Guaçu, com sede na Avenida Padre Jaime, 1082, Jardim Planalto Verde, na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo (Processo MJ n ?
30.027/761 ;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE de Santa
Mariana, com sede na Rua Pedro Salomão, 374, na cidade de Santa Mariana, Estado do Paraná (processo MJ n? 30.9211831;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do
Cedro APAE de São José do Cedro, com sede na cidade de São'
José do Cedro, Estado de Santa Catarina {Processo MJ n? 78.055/771;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória da Conquista, com sede na Avenida Rosa Cruz, s/n?, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia (Processo MJ n? 20.465/801;
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Capivari APAE Capivari, com sede na Rua São Benedito, 134, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo (Processo MJ n ? 35.161182);

Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC, com sede
na Rua Coronel Oscar R. Jost, 1551, na cidade de Santa Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n ? 33.153/70);
Associação de Proteção à Maternidade.e à Infância de Redenção,
com sede na Praça Tenente Eil son, 48, na cidade de Redenção, Estado
do Ceará (Processo MJ n ? 79.489/77);
Associação de proteção à Maternidade, à Infância e à Velhice de
Teixeira, com sede na Rua Major Silva Lira, 148, "na cidade de Teixeira, Estado da Paraiba {Processo MJ n:' 75.164/771;

Associação de Reabilitação Infantil Limeirense - ARIL, com sede
na Rua Dr. Roberto Mang, s/n?, Jardim Mercedes, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo (processo MJ n? 53.854/74);
Cáritas Arquidiocesana de Vitória, com sede na Rua Abílio dos
Santos, 47, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo (Processo
MJ n:' 13.291181);
Casa de Caridade de Itamonte, com sede na Rua Antonio Ribeiro
Couto, s/n?, na cidade de Itamonte, Estado de Minas Gerais (Processo
MJ n ? 34.757/73);
Casa da Criança de Barra Bonita, com sede na Rua Aurélio Saffi,
167, na cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo (Processo MJ n ?
21.873/72) ;
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Casa da Criança Meimei, com sede na Rua Francisco José de Camargo Andrade, 959, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo MJ n ? 76,824/77).;
Casa da Cultura Afro-Brasileira, com sede na Rua Capitão José
Leite, 38, Vila Matilde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo MJ n ? 37.495/81);
Casa de Estar São Martinho, com sede na Avenida Vicente Rao,
1143, Brooklin, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
MJ n? 18.587/821;
Casa do Estudante Luterano Universitário - CELU, com sede na
Rua Carlos Cavalcanti, 239, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná
(Processo MJ n? 77.468/77);
Centro Comunitário da Paróquia de Santa Teresa-Cenco, com sede
na Praça Baltazar da Silveira, 132-A, Várzea, na cidade de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 09.041/82);
Centro de Ensino Azevedo Vianna - ACEAV, com sede na Avenida Paula Lemos, 346, Mutuá, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio
de Janeiro (Processo MJ n? 13.809/82);
Centro Espírita «Caminho de Damasco», com sede na Rua Gabriela, 178, na cidade de Garça; Estado de São Paulo (Processo MJ n?
00.067/731;
Centro Espírita «Fraternidade Allan Kardec», com sede na Área
Especial, 07, Setor D Sul, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal
(Processo MJ n ? 22.817/82);
Centro Espírita de Itu, com sede na Rua Maestro José Vítório, 70,
na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo MJ n" 26.987/821;
Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi CPSCLB, com
sede na Rua Maquinista Trigo, 117, Vila Isolina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 28.797/83);
Centro Social Santa Cruz, com sede na Rua Silva Jardim, 3925, Vila Santa Cruz, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (Processo MJ n ? 22.769/70);
Comunidade S8, com sede na Rua Itália, 70, Marambaia, na cidade
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 32.751/791;
Conferência de São Vicente de Paulo, com sede na Rua João Lafetá, 220, na cidade de Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 73.289/77);
Confraria de São Vícente de Paulo, com sede na Rua Afonso Pena,
285, na cídade de Mutum, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n"
78.128/77);
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Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus, com sede na
Rua Dom Quintino, 835, na cidade de Crato, Estado do Ceará (Processo
MJ n? 24.534/72);
Congregação das Irmãs Franciscanas de São José, com sede em
Jardim Cidade Florianópolis, Barreiros, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo MJ n? 63.135/72);
Congregação de São Bento das Irmãs Missionárias, com sede na
Rua Padre José Manoel, 77, na cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo (Processo MJ n ? 63.573/77);
Creche Nossa Senhora de Fátima, com sede na Rua Mamburê, 151,
Jardim Castelo, Vila Casoni, na cidade de Londrina, Estado do Paraná
(Processo MJ n ? 56.050/73);
Creche «Serniramis Braga», com sede na Rua Jamil Soni, 277, na
cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo MJ n? 56.0511731:

Fundação Alto Taquari de Ensino Superior - F ATES, com sede
no Bairro Vila Jardim, na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo MJ n:' 22.545/83);
Fundação «Instituto de Ensino para Osa sco», com sede na Rua
Narciso Sturlini, 883, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (processo MJ n ? 68.681/75);
Grêmio Espírita «Atualpa Barbosa Lima», com sede na Avenida
L-2 Sul, Quadra 610, Lote 71, na cidade de Brasília, Distrito Federal
(Processo MJ n? 37.807/78);
Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes Barsanulfo, com sede
na Area Especial, 18, Setor D Sul, na cidade de Taguatinga, Distrito
Federal (Processo MJ n ? 44.340/781;
Grupo Espírita «Batuira», com sede na Rua Caiubi, 1306, Perdizes,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n ?
07.319/721;

Hospital Nossa Senhora da Piedade, com sede na Avenida Capitão
João Alves Pereira, 49, na cidade de Eloi Mendes, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 56.970/72);
Instituto São Vicente de Paulo, com sede na Rua Monsenhor Geraldo, s/n? , na cidade de Cássia, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 28.252/72);
Lar e Creche São Francisco, com sede na Rua Vereador Luiz de
Oliveira, 245, na cidade de Ipameri, Estado de Goiás (Processo MJ n?
17.277/81) ;
Lar São Nicolau, com sede na Rua Pará, 915, na cidade de Avaré,
Estado de São Paulo (Processo MJ n? 62.497/721;
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Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual, com sede na
Rua Teodorico Barroso, 85, Bairro Fátima, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo MJ n? 30.521/83);
Obras Sociais e Culturais Felicianas, com sede na Rua Dr. Alcides
Vieira Arco-Verde, 620, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo MJ n:' 72.756/75);
Obras Sociais da Diocese de Uruaçu, com sede na Rua Coronel
Aristides, s/n:', na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás (Processo MJ n ?
74.877/77);
Obras Sociais de N assa Senhora do Sagrado Coração, com sede na
Rua Castilhos França, 40, !caraí, na cidade de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro (Processo MJ n? 32.098/75);
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira de Itapemirim, com sede
na Rua DI': Raulino de Oliveira, 71, na cidade de Cachoeiro de It.apem irim, Estado do Espírito Santo (Processo MJ n:' 09.619/72);
Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, com sede na Rua Duque de
Caxias, s/n? na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba {Processo
MJ n ? 79.170-A/771;
Santa Casa de Misericórdia de São Gotardo, com sede na Avenida
Rio Branco, 147, na cidade de São Gotardo, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 76.797/77);
Serviço Social Educacionai Beneficente - SESEBE, com sede na
Rua Haddock Lobo, 266, Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 17.4301711;
Sociedade de Assistência aos Necessitados (Abrigo dos Velhos),
com sede na Rua José Gomes, 782, na cidade de Paranaguá, Estado do
Paraná (Processo MJ n ? 10.474/84);
Sociedade Beneficente São Pedro, com sede na Rua São Pedro
Canísio, s/n?, na cidade de Bom Princípio, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo MJ n ? 32.713/73);
Sociedade Espírita «Cinco de Setembro», com sede na Rua Florêncio de Abreu, 1339, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
(Processo MJ nv 35.583/791.;'
Sociedade Filantrópica. (cHumanitas»,' com sede na Avenida Washington Luiz, s/n?, Centro, na cidade de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná (Processo MJ n? 35.239/83);
Sociedade Lítero Musical de Ribeirão Preto, com sede na Rua São
Sebastião, 1002, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
(Processo MJ n ? 35.585/79);
Sociedade Musical São Sebastião de Passagem de Mariana, com sede na Rua Capitão Ignácio, 44, Passagem de Mariana, na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n:' 32.297/81);
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Sociedade Pestalozzi de Campinas, com sede na Avenida Guarani,
322, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
22.543/831 ;
Sociedade de São Vicente de Paulo de Catanduva, com sede na
Avenida São Vicente de Paulo, 261, na cidade de Catanduva, Estado de
São Paulo (Processo MJ n? 25.819/801;
Sociedade de São Vicente de Paulo de Formiga, com sede na Rua
Bernardes de Faria, 63-A, na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 18.700/76);
Sociedade de Umbanda Luz Divina, com sede na Rodovia Aquidauana, km 02, na cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do
Sul (processo MJ n:' 09.409/821;
União Geral Armênia de Beneficência - UG AB, com sede na Rua
Natingui, 1545, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
MJ n:' 35.481/81); e
I
Visão Mundial, com sede na Rua Levindo Lopes, 358, Sala 202, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n ?
51.708/771.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 90.565, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento N acionai de Obras Contra as Secas - DNOCS
- área de terra abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude Público
"Serrinha», nos Municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Mirandiba, Estado de Pernambuco, e dá outras pro-

vídénciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que.
lhe confere o artigo 81, item 111 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 5?, letras d e p do Decreto-lei n? 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, combinado
com o artigo 4? da Lei n ? 4.593, de 29 de dezembro de 1964 e os artigos
28 a 33 da Lei n? 6.662, de 25 de junho de 1979,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS
- Autarquia vinculada ao Ministério do Interior, uma área de terra, titulada a diversos particulares, com aproximadamente 11.174,4300ha
(onze mil cento e setenta e quatro hectares e quatro mil e trezentos centiares), com benfeitorias, abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca
do Açude Público «Serrínha», localizado nos Municípios de Serra Talhada, São José do Belmcrrte e Mirandiba, Estado de Pernambuco, assim descrita: o polígono 1 representa a bacia hidráulica do Açude PÚblico Serrinha e as áreas dos empréstimos denominados Areal e Mutuca e tem o seu início no marco 2, do eixo do boqueirão do projeto, donde, tomando O azimute de 202'10' e seguindo a distância de 270m alcança O ponto VO= 139 fazendo esta direção um ângulo interno de 233'30'
com MO = HD do referido boqueirão; neste ponto V -O toma o azimute
de 84°00' e segue a distância de 500m até atingir o ponto V-I; neste faz
um ângulo interno de 319°30' e segue a distância de 1.400m até atingir o
ponto V -2; neste faz um ângulo interno de 90°00' e segue a distância de
600m até atingir o ponto V ~3; neste faz um ângulo interno de 90°00' e
segue a distância de 2.140.00m até atingir o ponto V ~4; neste faz um ângulo interno de 220'30' e segue a distância de 270,OOm até atingir o ponto V ~5; neste faz um ângulo interno de 205°30' e segue a distância de
l.802,61m até atingir O ponto V -6; neste faz um ãngulo interno de
151 '00' e segue a distância de 360,OOm até atingir o ponto V -7; neste faz
um ângulo interno de 292°20' e segue a distância de 132,OOm até atingir
o ponto V -8; neste faz um ângulo interno de 145 °00' e segue a distância
de 780,OOm até atingir O ponto V -9; neste faz um ãngulo interno de
199'00' e segue a distância de 290,OOm até O ponto V-lO; neste faz um
ângulo interno de 166°00' e segue a distância de 750,OOm até atingir o
ponto V-lI; neste faz um ângulo interno de 167°00' e segue a distância
de l.810,OOm até atingir O ponto V-12; neste faz um ângulo interno de
90'00' e segue a distância de 580,OOm até atingir O ponto V-13; neste faz
um ângulo interno de 90°00' e segue a distância de 440,OOm até atingir o
ponto V -14; neste faz um ângulo interno de 157°30' e segue a distância
de 380,OOm até atingir o ponto V-15; neste faz um ângulo interno de
152'00' e segue a distância de 440,OOm até atingir o ponto V -16; neste
faz um ângulo interno de 232'00' e segue a distãncia de 730,OOm até
atingir o ponto V -17; neste faz um ângulo interno de 191 °40' e segue a
distância de 780,OOm até atingir o ponto V -18; neste faz um ângulo interno de 190'00' e segue a distância de 300,OOm até atingir o ponto V -19;
neste faz um ângulo interno de 168°00' e segue a distância de 770,OOm
até atingir o ponto V -20; neste faz um ângulo interno de 21~000' e segue
a distância de 100, OOm até atingir o ponto V -21; neste faz um ângulo interno de 244'30' e segue a distância de 449,97m até atingir O ponto V-22;
neste faz um ângulo interno de 191 °30' e segue a distância de 759,97m
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até atingir o ponto V -23; neste faz um ângulo interno de 151 °40' e segue
a distância de 1.153,95m até atingir o ponto V-24; neste faz um ângulo
interno de 236'40' e segue a distância de 1.139,19m até atingir o ponto
V ~25; neste faz um ângulo interno de 139°00' e segue a distância de
1.294,14m até atingir o ponto. V ~26; neste faz um ângulo interno de'
102'30' e segue a distância de 1.309,54m até atingir o ponto V -27; neste
faz um ângulo interno de 77'30' e segue a distância de 1.091,51m até
atingir o ponto V -28; neste faz um ângulo interno de 274 °40' e segue a
distância de 599,39m até atingir o ponto V -29; neste faz um ângulo interno de 93°20' e segue a distância de 1.175,90m até atingir o ponto V30; neste faz um ângulo interno de 224°30' e segue a distância de
1.240,31 m até atingir o ponto V -31; neste faz um ângulo interno de
279'40' e segue a distância de 1.09S,26, até atingir o ponto V-32; neste
faz um ângulo interno de 213'00' e segue a distância de 1.009,41m até'
atingir o ponto V ~33; neste faz um ângulo interno de 152°00' e segue a
distância de 602,l1m até atingir o ponto V-34; neste faz um ângulo interno de 219'30' e segue a distância de S50,63m até atingir o pontoV-35;
neste faz um ângulo interno de 126°00' e segue a distância de 1.109,51m
até atingir o ponto V -36; neste faz um ângulo interno de 266°20' e segue
a distância de 1.001,14m até atingir o ponto V-37; neste faz um ângulo
interno de 77'00' e segue a distância de 739,62m até atingir o ponto V38; neste faz um ângulo interno de 221 °00' e segue a distância de
720,40m até atingir o ponto V -39; neste faz um ângulo interno de 91'00'
e' segue a distância de 669, 75m _até atingir o ponto Y~40; neste faz
ângulo interno de 284°00' e segue a distância de 700,73m até atingir o
ponto V-41; ne'stefaz um ângulo interno de 233°00' e segue -a distância
de SOO,S5m até atingir o ponto V -42; neste faz um ângulo interno de
Ú1 '00' e segue a distância de 479,4Sm até atingir o ponto V -43; neste
faz um ângulo interno de 101 °30' e segue a distância de 1.540,lOm até
atingir o ponto V ~44; neste faz um ângulo interno de 246°20' e segue
distância de 960,26m até atingir o ponto V-45; neste faz um ângulo interno de 236'40' e segue a distância de 1.00S,31m até atingir o ponto V46; neste faz um ângulo interno de 91 °30' e segue a distância de 300,18m
até atingir o ponto V -47; neste faz um ângulo interno de 26S'OO' e segue
a distância de 831, 76m até atingir o ponto V ~48; neste faz um ângulo interno de 236'30' e segue a distância de S73,94m até atingir o ponto V-49;
neste faz um ângulo interno de 209°00' e segue a distância de 312,OOm
até atingir o ponto V -50; neste faz um ângulo interno de 115°00' e segue
a distância de 520,48m até atingir o ponto V-51; neste faz um ângulo interno de l1s000' e segue a distância de 366,44m até atingir o ponto V-52;
neste faz um ângulo interno de 240°00' e segue a distância de 404,47m
até atingir o ponto V-53; neste faz 'um ângulo interno de 115°00' e segue
a distância de 200,96m até atingir o ponto V-54; neste faz um ângulo interno de 102'00' e segue-,,-'listânc'ia de '1.aOS,6im até atingir o-pontO\'55; neste faz um ângulo interno de 300°00' e segue a distância de
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308,38m até atingir o ponto Y-56; neste faz um ângulo interno de 216'00'
e segue a distância de 500, S8m até atingir o ponto V ~57; neste faz um
ângulo interno de 131 °30' e segue a distância de 1.180,79m até atingir o
ponto V -58; neste faz um ângulo interno de 100°00' e segue a distância
de GOl,aOm até atingir o ponto V-59; neste faz um ângulo interno de
122'00' e segue a distância de 1.401 ,35m até atingir o ponto Y -60; neste
faz um ângulo interno de 147°00' e segue a distância de 899,18m até
atingir o ponto V -61; neste faz um ângulo interno de 306°00' e segue a
distância de 2.441.91m até atingir o ponto Y-62; neste faz um ângulo interno de 122'00' e segue a distância de 1.303,45m até atingir o ponto Y63; neste faz um ângulo interno de 249°00' e segue a distância de
1.779,36m até atingir o ponto V -64; neste faz um ângulo interno de
212'00' e segue a distância de 1.748,47m até atingir o ponto Y-65; neste
faz um ângulo interno de 122'00' e segue a distância de 727,96m até
atingir o ponto V -66; neste faz um ângulo interno de 214°30' e segue a
distância de 562,49m até atingir o ponto Y -67; neste faz um ângulo interno de 85'30' e segue a distância de 156,98m até atingir o ponto Y-68;
neste faz um ângulo interno de 151 °40' e segue a distância de 524,81m
até atingir o ponto V -69; neste faz um ângulo interno de 107°50' e segue
a distância de 1.084,44m até atingir o ponto Y -70; neste faz um ângulo
interno de 233°30' e segue a distância de 992,14m até atingir o ponto V~
71; neste faz um ângulo interno de 260°00' e segue a distância de
720,19m até atingir o ponto V-72; neste faz um ângulo interno de 85°00'
e segue a distância de 1.376,64m até atingir o ponto Y -73; neste faz um
ângulo interno de 134°30' e segue a distância de 568,28m até atingir o
ponto V-74; neste faz um ângulo interno de 110°00' e segue a distância
de 1.009,98m até atingir o ponto Y-75; neste faz um ângulo interno de
288'30' e segue a distância de 736,93m até atingir o ponto Y -76; neste
faz um ângulo interno de 136°00' e segue a distância de 3.654,51m até
atingir o ponto V-77; neste faz um ângulo interno de 294°00' e segue a
distância de 642,45m até atingir o ponto V -78; neste faz um ângulo interno de 103°20' e segue a distância de 552,OOm até atingir o ponto V-79;
neste faz um ângulo interno de 106"00' e segue a distância de 1.502,07m
até atingir o ponto V -80; neste faz um ângulo interno de 273°00' e segue
a distância de 3.577,00m até atingir o ponto Y -81; neste faz um ângulo
interno de 270'00' e segue a distância de 1.689,26m até atingir o ponto
V -82; neste faz um ângulo interno de 48°40' e segue a distância de
2.507,86m até atingir o ponto Y-83; neste faz um ângulo interno de
104'30' e segue a distância de 808,92m até atingir o ponto Y-84; neste
faz um ângulo interno de 262'00' e segue a distância de 894,43m até
atingir o ponto V -85; neste faz um ângulo interno de 90°00' e segue a
distância de 977,00m até atingir o ponto Y-86; neste faz um ângulo interno de 298'00' e segue a distância de 1.554,27m até atingir o ponto Y87; neste faz um ângulo interno de 260°00' e segue a distância de
1.795,44m até atingir o ponto Y -88; neste faz um ângulo interno de
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106'30' e segue a distância de 450,82m até atingir o ponto V-89; neste
faz um ângulo interno de 223°00' e segue a distância de 200,96m até
atingir o ponto V -90; neste faz um ângulo interno de 100°00' e segue a
distância de 490,93m até atingir o ponto V ~91; neste faz um ângulo interno de 98'00' e segue a distância de 1.053,OSm até atingir o ponto V92; neste faz um ângulo interno de 304°00' e segue a distância de
1.867,21m até atingir o ponto V~93; neste faz um ângulo interno de
270'00' e segue a distância de 261,99m até atingir O ponto V -94; neste
faz um ângulo interno de 120'00' e segue a distância de 200,00m até
atingir o ponto 'V -95; neste faz um ângulo interno de 110°00' e segue a
distância de 477,10m até atingir o ponto V -96; neste faz um ângulo interno de 222'30' e segue a distância de 556,69m até atingir o ponto V -97;
neste faz um ângulo interno de 258'00' e segue a distância de 2.115,99m
até atingir o ponto V -98; neste faz um ângulo interno de 73°00' e segue
a distância de 2.207,48m até atingir o ponto V -99; neste faz um ângulo
interno de 81 °00' e segue a distância de 1.404,32m até atingir o ponto V100; neste faz um ângulo interno de 300°00' e segue a distância de
1.840,07m até atingir o ponto Vvl ül : neste faz um ângulo interno de
152'00' e segue a distância de 1.069,27m até atingir o ponto V-102; neste
faz um ângulo interno de 143'00' e segue a distância de 408,97m até
atingir o ponto V ~ 103; neste faz um ângulo interno de 244 °00' e segue a
distância de 1.110,00m até atingir o ponto V-104; neste faz um ângulo
interno de 90°00' e segue a distância de 544,50m até atingir o ponto V105; neste faz um ângulo interno de 83°00' e segue a distância de
3.077,13m até atingir o ponto V -106; neste faz um ângulo interno de
211000' e segue li distância de 1.S12,60m até atingir o ponto V-107; neste
faz um ângulo interno de 227'00' e segue a distância de 1.277,12m até
atingir o ponto V ~ 108; neste faz um ângulo interno de 140°00' e segue a
distância de 442, 27m até atingir o ponto V-109; neste faz um ângulo interno de 134'00' e segue a distância de 1.553,24m até atingir o ponto V110; neste faz um ângulo interno de 205°00' e segue a distância de
442,71m até atingir o ponto V-11l; neste faz um ângulo interno de
223'50' e segue a distância de 76S,34m até atingir O ponto V-112; neste
faz um ângulo interno de 240°00' e segue a distância de 100,00m até
atingir o ponto V-113; neste faz um ângulo interno de 189°50' e segue a
distância de 555,44m até atingir o ponto V -114; neste faz um ângulo interno de 240'00' e segue a distância de 1.750,17m até atingir o ponto V115; neste faz um ângulo interno de 85°00' e segue a distância de
651,69m até atingir o ponto V -116; neste faz um ângulo interno de
101 '30' e segue a distância de 728,77m até atingir O ponto V -117; neste
faz um ângulo interno de 240°00' e segue a distância de 735,46m até
atingir o ponto V~ll8; neste faz um ângulo interno de 235°00' e segue a
distância de 881.80m até atingir o ponto V-1l9; neste faz um ângulo interno de 237'00' e segue a d ist.ânc ía de 390,43m até atingir o ponto V120; neste faz um ângulo interno de 236°00' e segue a distância de
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1.559,70m até atingir o ponto V-121; neste faz um ângulo interno de
94°00' e segue a distância de 934,41m até atingir o ponto V -122; neste
faz um ângulo interno de 230°00' e segue a distância de 819,lOm até
atingir O ponto V -123; neste faz um ângulo interno de 76°50' e segue a
distância de 1.206,28m até atingir o ponto V -124; neste faz um ângulo
interno de 70°02' e segue a distância de 981,11m até atingir o ponto V125; neste faz um ângulo interno de 262°20' e segue a distância de
1.10l,19m até atingir o ponto V-126; neste faz um engulo interno de
90'00' e segue a distância de 1.008,21m até atingir o ponto V-127; neste
faz um ângulo interno de 267°00' e segue a distância de 3Ü7,52m até
atingir o ponto V-128; neste faz um ângulo interno de 208°00' e segue a
distância de 237,93m até atingir o ponto V-l29; neste faz um ângulo interno de 143'00' e segue a distância de 400,07m até atingir o ponto V130; neste faz um ângulo interno de 90°00' e segue a distância de
596,Olm até atingir o ponto V -131; neste faz um ângulo interno de
300'00' e segue a distância de 1.277,84m até atingir o ponto V-132; neste
faz um ângulo interno de 241 '00' e segue a distância de 277,12m até
atingir o ponto V-I33; neste faz um ângulo interno de 210°00' e segue a
distância de 670,12m até atingir o ponto V -134; neste faz um ângulo interno de 90'00' e segue a distância de 459,46m até atingir o ponto V-135;
neste faz um ângulo interno de 90'00' e segue a distância de 1.693,31m
até atingir o ponto V -136; neste faz um ângulo interno de 252°00' e segue a distância de 852,61m até atingir o ponto V-137; neste faz um ângulo interno de 121 '30' e segue a distância de 1.003,36m até atingir o ponto V -138; neste faz um ângulo interno de 152°00' e segue a distância de
173,50m até atingir o ponto V -139 = V -O, inicial do polígono, fazendo
neste ponto um ângulo interno de 135°30' e- seguindo a distância de
500,OOm até encontrar o Ponto V-I, ficando fechado assim o polígono n?
1, que contém 139 lados. O polígono acima descrito abrange uma área
de 10.846ha, sendo 8.204ha situados no município de Serra Talhada,
1.790ha situados no município de Mirandiba e 852ha situados no município de São José do Belmonte, não existindo no seu interior nenhuma área pertencente aos Governos da União, Estado ou Município. O
polígono 2 representa as áreas destinadas ao acampamento da obra e
do empréstimo denominado aeroporto e tem o seu início no ponto M-9,
situado à margem da estrada que liga o acampamento ao antigo boqueirão, uma distância de 4.320m do M-2 do boqueirão do projeto, uma direção que partindo do M-2 segue o azimute de 191 °00', neste ponto toma o
azimute de 140°30' e segue a distância de 1.320m até encontrar o ponto
M-8; neste ponto faz um ângulo interno de 234°50' e segue a distância
de 240,OOm até atingir o ponto M-7; neste ponto faz um ângulo interno
de 109'32' e segue a distância de 46,OOm até atingir o ponto M-6; neste
ponto faz um ângulo interno de 250'00' e segue a distância de 338,00m
até atingir o ponto M-5; neste ponto faz um ângulo interno de l()9°1S' e
segue a distância de 374,OOm até atingir o ponto M-4; neste ponto faz
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um ângulo interno de 106°00' e segue a distância de G06,OOm até atingir
o ponto M~3; neste ponto faz um ângulo interno de 209°00' e segue a
distância de 956,OOm até atingir o ponto M~2; neste ponto faz um ângulo
interno de 108"00' e segue a distância de 1.611,00m até atingir o ponto
M.1; neste ponto faz um ângulo interno de 105°00' e segue a distância
de l.400,00m até atingir o ponto MO = M-12; neste ponto faz um ângulo
interno de 83°10' e segue a distância de 1.124,OOm até atingir o ponto MIl; neste ponto faz um ângulo interno de 304°20' e segue a distância de
930,00m até atingir o ponto M-10; neste ponto faz um ângulo interno de
93"10' e segue a distância de 510,00m até atingir o ponto M-9; neste
ponto faz um ângulo interno de 87"40' e segue a distância de l.320,OOm
até atingir o ponto M-8, ficando fechado assim o polígono n? 2 que contém 12 lados. O polígono acima descrito abrange uma área de 328,43ha,
situados no município de Serra Talhada, não existindo no seu interior
nenhuma área pertencente aos Domínios da União, Estado ou Município. A área total a ser desapropriada, englobada pelos dois polígonos, atinge o valor de 11.174,4300ha.

o

Art. 2? A área de terras, .descrita no artigo anterior, pertence aos
seguintes proprietários: Antônio Luiz da Silva (Espólio) - Lote 195;
Aginiano Belizário da Silva - Lote 74; Antonio Pedro da Silva - Lote
04; Antonia Mascima Filha - Lote 06; Audenora Alves Ferreira - Lote 07; Antonio Andrade Magalhães - Lote 12; Antonia Pereira de Souza - Lotes 16/16-A; Ana Maria Diniz de Carvalho - Lote 18; Anália
Maria da Conceição - Lote 26; Antonio Santana Nunes Magalhães Lote 44; Aureliano José de Melo - Lote 45; Antonio Aires - Lote 57;
Antonio Bezerra da Silva - Lote 61; Antonio Alves Nogueira - Lotes
72/72-A; Antonio Luiz de Brito - Lote 110; Antonio Nunes Sobrinho Lote 112; Angelo Mendes - Lote 113; Alfredo Monteiro - Lote 114;
Antonio Timoteo - Lote 119; Afonso Nunes de Barros - Lote 133; Antonio Lopes da Silva - Lote 138; Antonio Honório Ferreira (Espóliol Lote 149; Ana Nogueira de Barros - Lote 157; Artur Cassimiro de Morais - Lote 161; Antonio Pereira de Sá - Lote 167; Antonio Epaminondas de Barros - Lote 171; Alice Rodrigues de Morais - Lote 175; Artur José do Nascimento - Lote 176; Antonio Pereira Neto - Lote 180;
Ana Pereira Zuza ~ Lote 182; Aureliano Pereira de Sá ~ Lotes
186/186-A; Adauto Pereira de Sá - Lote 192; Antonio Rodrigues da Silva Filho - Lotes 20l/20l-A; Antonio Alves de Carvalho Neto - Lote
204; Bartolomeu Conrado de Barros - Lote 194; Bianor Balbino da Silva - Lote 91; Benedita Maria de Jesus - Lote 177; Benedito Cirilo Lote 104; Belizário Pereira de Sá - Lote 187; Clodoaldo de Sá Carvalho - Lote 189; Constantino Barros dos Santos - Lote 139; Clovis Jacinto de Carvalho - Lote 20; Carlos Francisco Bezerra - Lote 27; Domingos ,Cipriano de Souza ~ Lote 123; Deoclécio Pedro dos Santos Lote 154; Enoque Alves Pereira - Lotes 54/93; Edmilson de Souza
Guerra '- Lote 58; Enoque Pereira de Morais - Lote 103; Elir Alípío
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do Nascimento - Lote 179; Expedito Pereira Zuza - Lote 183; Expedito Pereira de Andrade - Lote 196; Elizeu Joaquim Fabrício (Espólio)
- Lote 153; Francisco Rufino Alves (Espólio! - Lotes 03/03-A; Francisco Epaminondas Torres - Lotes 13/13-AI13-B/13-CI13-D; Francisco
Batista da Silva - Lote 53; Frederico Alves de Barros - Lote 124;
Francisco José de Miranda - Lotes 1361172; Francisco Manoel da Penha (Espólio) - Lote 146; Francisco Paulo Sobrinho - Lote 155; Fernanda Pereira de Morais - Lote 92; Francisca Linda (Espólio! - Lote
185; Francisco Pereira de Sá - Lote 190; Gilson Nunes de Souza - Lotes 21121-A/21-B/21-C/21-D; Geminiano Nunes de Barros - Lote 134;
Galdêncio Pereira de Sá - Lote 193; Horácio Gomes de Souza - Lote
31; Inês Francisco Filho - Lote 77; Idete Alves - Lote 80; Inácio Mariano Pereira - Lote 100; Izaias Gomes de Sá - Lote 199; Jesus Alves,
dos Santos - Lote 02; José Alves Nogueira - Lote 09; João de Souza
Pereira - Lotes 14/14-A; José Pereira de Souza - Lotes 15115-A; João
Jacinto de Carvalho - Lote 19; João José Xavier - Lote 23; João Batista da Silva - Lote 25; José Pedro da Silva - Lote 34; José Rodrigues de Morais (Espólio! - Lote 42; José Antonio de Melo - Lotes
46/46-A; Joaquim Raimundo de Melo - Lote 47; José Cunha de Carvalho - Lotes 48/48-A; José Florêncio do Nascimento - Lote 50; João
Augusto Monteiro - Lote 101; João Barbosa do Nascimento - Lote 55;
José Naildo de Oliveira - Lote 60; Joaquim Nunes de Barros - Lote
63; João Nunes de Barros (Espólio) - Lote 64; José Barbosa da Silva
- Lotes 69/69-A; João Falcão Ferraz - Lotes 7l/71-A; Jader Alves de
Carvalho - Lote 73; José Pereira - Lote 76; José Maria Costa Vasconcelos - Lote 81; João Nunes Magalhães - Lote 84; João Epaminondas
de Souza - Lote 89; José Gonzaga do Nascimento - Lote 94; José
Agostinho Batista Nogueira - Lote 95; José Luiz de Melo - Lote 97;
João Morais da Silva - Lote 102; João Rodrigues de Siqueira - Lote
108; João Nogueira Ferraz - Lote 118; José Vicente dos Santos - Lote
120; João Pedro dos Santos - Lote 122; João Lopes de Barros - Lote
125; José Pereira do Nascimento - Lote 130; José Carvalho Neto Lote 132; Jonas Carlos Barbosa - Lote 141; José Barbosa da Silva Lote 143; João de Souza Magalhães - Lote 145; José Leônidas dos
Santos - Lote 151; João Pereira Maranhão - Lote 156; João Cassimiro
de Morais - Lote 160; João Mariano (Espólio) - Lote 162; José dos
Santos Feitosa (Espóliol - Lote 164; José Edmar Bezerra - Lote 166;
João Magalhães de Souza - Lote 168; João Pereira Magalhães - Lote
169; José Pereira de Figueira - Lote 181; Luiz Alves Ferraz - Lote 22;
Luiza Isabel de Souza - Lote 29; Luiz Pereira Valães - Lote 144; Luíza Nogueira de Barros - Lote 159; Luiz Valério de Alencar - Lote 173;
Luiz Francisco de Souza - Lote 178; Leonor de Sá Carvalho - Lote
188; Luiz Pereira Gama - Lote 203; Maria Alves de Carvalho (Espólio)
- Lote 01; Manoel Luiz de Melo - Lote 10; Manoel Epaminondas Torres - Lote 17; Melãnia Isabel de Souza - Lote 28; Mariano Nogueira
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Peixoto - Lote 32; Maria Andrade do Nascimento - Lote 36; Manoel
Tiburtino dos Santos - Lotes 38/106; Mário Ribeiro Nogueira e Silva
_ Lote 39; Manoel Ferreira Neto - Lote 49; Miguel Arcanjo Gomes Lote 51; Manoel Félix da Silva - Lote 67; Maria Edileuza Lins - Lotes 70/70-A; Manoel Rodrigues Pena - Lote 75; Manoel Nunes - Lote
85; Manoel Morais de Souza - Lote 86; Manoel Pedro Fabrício - Lote
98; Maria Ribeiro - Lote 105; Manoel Vicente de Melo - Lote 107; Manoel Quixabeira - Lote 115; Manoel Timoteo de Lima - Lote 117; Manoel Lins Nunes Ferraz - Lote 121; Manoel Alves Ferreira - Lote 126;
Manoel Cal ixto Neto - Lote 128; Manoel Calixto (Espólio) - 'Lote 129;
Manoel Nunes de Barros - Lote 135; Manoel Pedro dos Santos - Lotes 150/150-A; Manoel Ferreira Filho (Espólio) - Lote 163; Manoel Pereira Maranhão - Lote 165; Manoel Nunes de Olinda - Lote 174; Maria do
Carmo Pereira - Lote 202; Mizael Rosa Magalhães (Espólio) - Lote
68; Manoel Francisco da Penha - Lote 146; N aposiano de Souza (Espólio) - Lote 30; Nilton Nunes Magalhães - Lote 83; Onofre Nunes de
Barros - Lote 62; Onofre Rosa Magalhães - Lote 66; Patrimônio da
Paróquia de São Francisco - Lote 05; Pedro .Chico - Lote 24; Pedro
Francisco Lopes do Nascimento - Lote 33; Pedro Mendes de Lucena Lote 41; Pedro Santana Nunes Magalhães - Lote 43; Pedro Antunes Lotes 59/59-A; Pedro João Fabricio - Lote 78; Paulo Francisco da Silva - Lote 82; Patrimônio da Paróquia de São José - Lote 90; Pedro
Duarte - Lote 96; Pedro José dos Santos - Lote 111; Pedro Julio da
Silva - Lotes 127/131; Pedro Lopes da Silva - Lote 137; Possidônio
Barbosa da Silva - Lote 142; Pedro João Fabricio - Lote 152; Pornp ilio Pereira de Sá - Lotes 191/191-A; Quitéria Barros - Lote 140; Rosa
Francisca de Lima (E spól io) - Lote 08; Raimundo Gorgônio do N ascimento - Lote 35; Raimundo Mendes de Lima - Lote 40; Raimundo
Barbosa do-N ascimento - Lote 56; Raimundo Ferreira de Mariz - Lote 65; Raimundo Barbosa de Souza - Lote 88; Romão José de Melo Lote 99; Raimundo Turbano - Lote 109; Raimundo Simão Nogueira
(Espólío) - Lote 158; Raimundo Rodrigues do Nascimento - Lote 197;
Raimundo Alves de Siqueira (Espóliol - Lote 200; Sebastião Paulo Bezerra - Lote 11; Severina Andrade do Nascimento - Lote 37; Simplicio Bento de Souza - Lote 87; Severino Ramos Moura - Lote 116; Saturnino Moreira de Barros (Espólio) - Lote 198; Teodora Alves - Lote
79; Tiburtino Bezerra da Silva - Lote 52; Ulisses Rodrigues - Lote
170; Verônica Pereira da Silva (Espólio) - Lote 184; Zevaldo Francisco
Penha - Lote 148.
Art. 3? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas'
DNOCS - fica autorizado a promover e executar, com recursos do
Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste, a desapropriação de que trata este decreto.
Art. 4? O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhes
são asseguradas por este decreto, poderá proceder, se alegar urgência,
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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. 5? Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

DECRETO N? 90.566, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP concessão para captação de água
do rio Paranapanema, para abastecimento
público, no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e nos termos dos artigos
43 e 62 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo em vista o
que consta do Processo MME n? 740.217/82,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP concessão para captar até O,0687m'/s de
água do rio Paranapanema, com a finalidade de abastecer o Município
de Piraju, Estado de São Paulo, ressalvados os direitos de terceiros.
Art. 2? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 3? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Art. 4? A concessionária fica obrigada a cumprir O disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO N? 90.567, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga à Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP
concessão' para captação de água do rio Paraíba do Sul, para abastecimento público,
no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos dos artigos
43 e 62 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo em vista o
que consta do Processo MME n? 701.672/82,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP concessão para captar até O,10m'/s de
água do rio Paraíba do Sul, com a finalidade de abastecer o Município
de Taubaté, Estado de São Paulo, ressalvados os direitos de terceiros.
Art. 2? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 3? A concessionária poderá requerer" que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Art. 4? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.568, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Revoga o Decreto n? 22.744, de 10 de
março de 1947.

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? 00001.005076/84-76,
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DECRETA:
Artigo único.
Fica revogado o Decreto n? 22.744, de 10 de março
de 1947, que concedeu ao ..Exército da Salvação» (Salvation Army),
com sede em Londres, Inglaterra, autorização para funcionar no Brasil.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel

DECRETO N? 90.569, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia da Faculdade de Ciências Aplicadas «Sagrado Coração», em Linhares.
Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPTJBLICA, 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? 695/84, conforme consta do Processo n?
23001.000978/84-5 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia,
com habilitações em Magistério das Matérias Pedagógicas de 2? grau,
Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar, a ser
ministrado pela Faculdade de Ciências Aplicadas «Sagrado Coração»,
mantida pela Sociedade Capixaba de Educação, com sede na cidade de
Linhares, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 90.570, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
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 o advento
do Natal,
DECRETA:
Art. I? É concedido-indulto aos condenados a penas privativas de
liberdade não superiores a quatro anos que tenham efetivamente cumprido, no mínimo, um terço da pena, se primários, ou a metade, se reincidentes.
Art. 2? É igualmente concedido indulto aos condenados a penas
superiores a quatro anos que:
I - tenham completado sessenta anos de idade, hajam
praticado o crime com menos de vinte e um anos de idade, ou
sejam mães de filhos menores de quatorze anos, desde que, nas
três hipóteses, hajam cumprido um terço da pena, se primários,
ou a metade, se reincidentes;
11 - se encontrem em estado avançado de qualquer doença
grave, ou de doença incurável e contagiosa, assim diagnosticadas por laudo médico oficial.
Art. 3? Os condenados que hajam efetivamente cumprido, no
mínimo, um terço da pena, se primários, ou a ·metade, se reincidentes, e
não preencham os requisitos dos itens I e 11 do artigo 2?, terão reduzidas suas penas privativas de liberdade, nos seguintes casos:
I - pena superior a quatro e até oito anos: redução de um
terço, se primários, ou de um quarto, se reincidentes;
11 - pena superior a oito anos: redução de um quarto, se
primários, ou de um quinto, se reincidentes.
Art. 4? O disposto nos artigos anteriores aplica-se ainda que a
sentença esteja em grau de recurso interposto pela defesa, sem prejuízo
do respectivo julgamento pela instância superior. O recurso da acusação, quando improvido, também não impedirá a concessão do indulto.
Art. 5? Constituem requisitos para que o condenado obtenha indulto ou redução da pena:
I - não ter sido beneficiado por graça ou indulto nos
dois anos anteriores à data da publicação deste decreto;
II - haver participado, nos limites de suas possibilidades
pessoais, do processo de ressocialização, quando realizado no
estabelecimento em que esteja cumprindo pena;
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IH - ter revelado, por sua conduta, condições pessoais favoráveis à permanência na comunidade, quando beneficiado por
suspensão condicional, cumprida pelo menos a metade do respectivo prazo, com exata observância das condições impostas e
da pena acessória, se for o caso, desde que não tenha havido
agravamento das condições, prorrogação do prazo, suspensão
ou revogação do benefício;
IV - ter conduta reveladora de condições pessoais que assegurem sua reinserção social, quando beneficiado pelo livramento condicional, cumprido pelo menos um quinto do respecti·
vo prazo, com exata observância das condições impostas e da
pena acessória, se for o caso, sem advertência ou agravamento
das condições;
V -

ausência ou cessação de periculosidade.

Parágrafo único. Para os fins deste decreto, poderá o juiz da execução ordenar exame para verificação da cessação da periculosidade.
Art.6?

Este decreto não beneficia os condenados por crimes:

I - de roubo, nas modalidades previstas nos parágrafos
2? e 3? do artigo 157 do Código Penal;
II - de extorsão, nas modalidades previstas nos parágrafos I? e 2? do artigoLõê e no artigo 159 e seus parágrafos do Código Penal;
III

de estupro e atentado violento ao pudor;

IV

contra a Segurança Nacional;

V - relativos a entorpecentes ou substâncias que causem
dependência física ou psíquica, quando reconhecida na sentença
a condição de traficante.

Art. 7? O presente decreto não abrange as penas acessórias,
abrangendo, contudo, as penas pecuniárias, quando ensejar soltura ou
livramento condicional.
Art.8? Para efeito da aplicação deste decreto, somam-se as penas
que correspondam a infrações diversas.
Art. 9? Caberá ao Conselho Penitenciário, de ofício ou por prOVOM
cação de qualquer interessado, verificar quais os condenados que
preenchem ·os requisitos estabelecidos por este decreto, emitindo, desde
logo, parecer nos termos do artigo 736 do Código de Processo Penal,
que será remetido ao juízo da execução, para os fins do artigo 738 do
mesmo Código.
§ 1 ~ Se o Conselho Penitenciário não se pronunciar até 15 de janeiro de 1985, caberá ao juiz da execução verificar os requisitos estabelecidos por este decreto.
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§ 2? As autoridades que custodiarem os condenados encaminharão aos Conselhos Penitenciários, até 30 dias após a publicação deste
decreto, relação dos presos que satisfaçam os requisitos objetivos,
prestando desde logo informações circunstanciadas sobre a vida prisional e a conduta de cada um.
§ 3? A relação e as informações concernentes aos condenados em
gozo de suspensão condicional ou de livramento condicional deverão
ser enviadas pela entidade incumbida da fiscalização do cumprimento
das condições do benefício ou da observação cautelar e proteção do liberado. Na falta da entidade, tais informações poderão ser supridas
por outro documento idôneo.

Art. 10. Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que
não estejam cumprindo pena em estabelecimento comum, o parecer do
Conselho Penitenciário será substituído pela informação da autoridade
sob cuja custódia estiver o preso.
Art. 11. Os Órgãos Centrais de Administração Penitenciária
preencherão, até 30 de junho de 1985, quadro de acordo com o modelo
anexo, encaminhando-o ao Departamento Penitenciário Federal, do Ministério da Justiça.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163? da Independéncia e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel

o Quadro Demonstrativo está publicado no

D.O. de 28-11-84.

DECRETO N? 90.571, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa N ecíonal, o crédito suplementar no valor de Cr$
395.000.000, para reforço de doteçeo 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Dep artamento de Imprensa N acional, o crédito suplementar no valor de Cr$
395.000.000 (trezentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução 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, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 28-11-84.

DECRETO N? 90.572, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Justiça. em layor de diversas unidades orçamentárias,
o crédito suplementar no valor de Cr$
1.280.110.000, para reforço de dotaç6es 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188 de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.280.110.000 [um bilhão, duzentos e oitenta milhões, cento e dez 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 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, 27 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados, no D.O. de 28-11-84.

DECRETO N? 90.573, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados dos produtos que indica, fabricados predominantemente por
empresas de pequeno porte.

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? , inciso I, do Decreto-lei n:' 1.199, de 27 de dezembro
de 1971, e considerando
a) que a Lei n ? 7.256, de 27 de novembro de 1984, estabeleceu tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas, inclusive no campo tributário; e
b) que, como parte essencial à realização do objetivo de apoio ao
desenvolvimento das empresas de pequeno porte se deve eliminar a incidência do Imposto sobre Produtos Industrial iz ados sobre os produtos
típicos dessas empresas, bem como as obrigações acessórias relativas
ao referido tributo,
DECRETA:
Art. I? Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre as mercadorias relacionadas
no Anexo a este decreto, classificadas segundo os códigos da Tabela de
Incidência aprovada pelo Decreto n? 89.241, de 23 de dezembro de 1983.
Parágrafo único. Fica dispensada a anulação do crédito relativo a
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem,
empregados na industrialização dos produtos de que trata este artigo,
para os insumos entrados no estabelecimento até a data da publicação
deste decreto, vedada qualquer restituição ou ressarcimento.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor no dia seguinte ao de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
ANEXO AO DECRETO N? 90.573,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Código

Posição

39,07
39.07
42.01
42.01
42.01
44.22
44.22
44.27
44.28

44.28
44.28
44.28

44.28
44.28
44.28
44.28
44.28
44.28
44.28
44.28
44.28
68.02

Código

Subpoeicêo
e item

Poeicãc

Subposição
e item

21.03
21.04
02.00
03.00
99.00
01.99
99.00
00.00
01.00
03.00
04.00
05.00

68.10
69.13
73.21
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
73.40
74.19
74.19
74.19
74.19
74.19
76.08
76.16
76.16
76.16
83.07
94.01
94.01

01.00
03.00
04.00
99.02
99.03
99.05
99.08
99.12
99.15
99.16
01.00
02.00
03.00
05.00
09.00
04.00
04.00
06.00
14.00
00.00
04.03
99.03

06.00.
07.00
08.00

09.00
10.00
13.00
14.00
15.00
99.00
00.00

DECRETO N? 90.574, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera o Decreto n.D 90.079, de 16 de
agosto de 1984, que «drspõe sobre o Regulamento da Escola Superior de Guerra e dá
outras providências».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O caput do artigo 9? do Decreto n ? 90.079, de 16 de agosto
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? A Junta Consultiva é constituída de até seis eminentes personalidades civis e militares de reconhecida cultura
ou notável projeção na vida pública brasileira, convidadas pelo
Comandante para colaborarem com a Escola, formando um grupo de assessoria especial permanente».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da,
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Arthur Ricert da Costa

DECRETO N? 90.575, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga concessão ao Sistema Sào Peu10 de Comunicação e Empreendimentos
Ltda., para explorar serviço de radiodifu·
. são sonora em onda média, na cidade de
Cena. Estado de São Paulo.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n ?
29000.001152/84, (Edital n? 12/84),
DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão ao Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
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Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.576, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, nas cidades e unidades da Federa-

ceo indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 142.467/83, 29112.000009/84,
71.763/83, 174.507/83, 29102.000193/84, 174.082/83, 29106.000103/84,
173.789/83 e 29106.000099/84,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de
maio de 1984, as concessões outorgadas às entidades relacionadas neste
artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 612, de 5 de agosto de
1957.
Entidade: Rádio Imperial de Petrópolis Ltda.
Cidade: Petrópolis
Unidade da Federação: Rio de Janeiro.
Ato de Outorga: Decreto n.' 32.834, de 22 de maio de 1953.
Entidade: Rádio Cultura de Campo Grande Ltda.
Cidade: Campo Grande
Unidade da Federação: Mato Grosso do Sul.
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Ato de Outorga: Portaria MJNI n? 195-B, de 23 de agosto de
1961
Entidade: Rádio Goioerê Ltda.
Cidade: Goioerê
Unidade da Federação: Paraná.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n:' 238, de 20 de março de
1947
Entidade: Rádio Clube de Tanabi Ltda.
Cidade: 'I'anabi
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 822, de 28 de setembro de
1955
Entidade: Rádio Princesa de Jacuí Ltda.
Cidade: Cachoeira do Sul
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 845, de 7 de novembro de
1957
Entidade: Rádio Progresso de São Carlos Ltda.
Cidade: São Carlos
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 53, de 30 de janeiro de
1948
Entidade: Rádio Caçanjurê Ltda.
Cidade: Caçador
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 549, de 6 de junho de
1955
Entidade: Sociedade Rádio Clube de Bilac Ltda.
Cidade: Bilac
Unidade da Federação: São Paulo.
Ato de Outorga: Portaria MVOP n? 531, de 3 de junho de
1955
Entidade: Rádio Coroado Ltda.
Cidade: Curitibanos
Unidade da Federação: Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outorgas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.577, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Rio Mar Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 110.465/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1984, a concessão da Rádio Rio Mar Ltda., outorgada atravês do Decreto n? 38.718, de 30 de janeiro de 1956, para explorar, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda curta.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos, e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.578, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Renova as concessões outorgadas às
entidades que menciona para explorarem
serviço de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades e unidades da Federação
indicadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo
6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta dos Processos MC n?s 50.681/83, 110.466/83,
121.847/83 e 90.424/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovadas, por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, as concessões outorgadas às entidades relacionadas
neste artigo, junto com os seus demais elementos identificadores, para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Ato de Outorga: Decreto n? 45.369, de 2 de fevereiro de 1959
Entidade: Rádio Difusora Brasileira Ltda.
Cidade: Uberlãndia
Unidade da Federação: Minas Gerais.
Ato de Outorga: Decreto n? 770, de 22 de março de 1962
Entidade: Rádio Rio Mar Ltda.
Cidade: Manaus
Unidade da Federação: Amazonas.
Ato de Outorga: Decreto n? 29.028, de 26 de dezembro de 1950
Entidade: Rádio Imembuí S.A.
Cidade: Santa Maria
Unidade da Federação: Rio Grande do Sul.
Ato de Outorga: Decreto n? 38.719, de 30 de janeiro de 1956
Entidade: Rádio Assunção Cearense Ltda.
Cidade: Fortaleza
Unidade da Federação: Ceará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão sonora,
cujas outrogas são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n?
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais as entidades aderiram previamente-o
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.579, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao Mlnietérío do Exército, em
favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito especial no valor de Cr$
245.395.992.000. para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, da Lei n? 7.253, de 23 de novembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, o crédito especial no valor de Cr$
245.395.992.000 (duzentos e quarenta e cinco bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões e novecentos e noventa e dois mil cruzeiros), para
utilização no Programa de Reequipamento do Exército Brasileiro, na
forma indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do produto de operação de crédito contratada pelo
Ministério do Exército, no exterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.a. de

29-11-84.
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DECRETO N? 90.580, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
Uniào o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.000.000.000 para reforço de âoteção
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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000.000 (dois 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 da dotação orçamentária indicada no Anexo H deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 29-11-84.

DECRETO N? 90.581, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n.O 60.521,
de 31 de março de 1967, que estabelece a Estrutura Básica da Organização do Ministério da Aeronáutica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item IH, do artigo 81 da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O artigo 45 do Decreto n ? 60.521, de 31 de março de 1967,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 45. A Diretoria de Saúde é constituída de:
1. Direção;
2. Subdiretoria Técnica;
3. Subdiretoria de Logística; e
4. Subdiretoria de Aplicação dos Recursos para Assistência
Médico-Hospitalar (SARAM)".
Art. 2? O Diretor de Saúde e os Subdiretores Técnico, de Logística e de Aplicação dos Recursos para Assistência Médico-Hospitalar
são, respectivamente, Major-Brigadeiro e Brigadeiros do Quadro de.
Oficiais Médicos da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
DECRETO N? 90.582, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n:' 89.554,
de 17 de abril de 1984, que dispõe sobre o
Departamento de Ensino da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o item UI do artigo 81, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O § 2? do artigo 4? do Decreto n? 89.554, de 17 de abril de
1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4?

.

§ 2? O Vice-Diretor é Major-Brigadeiro do quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO N? 90.583, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Transfere da Centrais Elétricas, de
Goiás S.A. ~ CELG para Furnas - Centrais Elétricas S.A. a concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica, de
um trecho do rio Corumbá, no Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos dos artigos
140 e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo em vista
o que consta do Processo n? 27100.001237/84-63,
DECRETA:
Art. 1? Fica transferida para Furnas - Centrais Elétricas S.A. a
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica, de um trecho
do rio Corumbá, entre os quilômetros 90 a 205, a partir da foz com O rio
Paranaíba, no Estado de Goiás, de que é titular a Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG, em virtude do Decreto n? 86.435, de 5 de outubro
de 1981.
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 concessionária deverá apresentar ao Departamento N acional de Águas e Energia Elétrica, no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação deste Decreto, o projeto definitivo
referente ao citado aproveitamento.
Art. 3? A concessionária concluirá as obras no prazo que for fixado na portaria de aprovação do projeto" definitivo, executando-as de
acordo com o mesmo, com as modificações. que forem autorizadas, se
necessárias.
Art. 4? A concessão de que trata o presente decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
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, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da,
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.584, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga à Casa Comercial Justus S.A.
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio da Divisa.: no Município de Inácio Martins, Estado
do Paraná, para uso exclusivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e nos termos dos artigos
140, letra a, e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo
em vista o que consta do Processo MME n? 703.227/82,
DECRETA:
Art. I? Ê outorgada à Casa Comercial Justus S .A. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio da Divisa, situado no Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, não
conferindo, o presente título, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão a
terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecímento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessão de que trata este Decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer aô Governo Federal, nos 6 [se is] últimos meses que antecederem o término do prazo
de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que
vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
§ l ? N o caso de desistência. fica a critério do Poder Concedente
exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d 'água em
seu primitivo estado.
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§ 2? Compete à concessionária provocar que o Estado do Paraná,
titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 Idcis] anos que antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse
ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do
mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 5? A concessionária fica obrigada a cumprir O disposto no
código de Água s, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.585, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras e Estudos Sociais da Universidade do Estado da Bahia.

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 n? 324/84a, conforme consta do Processo n?
253/82 CEE, e 23000.023484/84-3 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Letras e
Estudos Sociais, licenciaturas de I? grau, a serem ministrados pela Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, mantida pela universidade do Estado da Bahia, com sede na cidade de Santo
Antônio de Jesus, Estado da Bahia.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
E sther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 90.586, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habíHta-

coes do curso de Ciências da União das Faculdades Francanas, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il l, 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 d o Conselho Federal de Educação n? 698/84, conforme consta do Processo n?
23033.004832/84-4, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Biologia e em Química, do curso de Ciências, ministrado pela União das
Faculdades Francanas, mantidas 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, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.587, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Enfermagem de Jecuíé da Aurarcuía
Unjversitáâa do Sudoeste - BA.

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 Estadual de Educação n? 363/84, conforme consta do Processo n:'
299/81 CEE e 23000.023472184-5 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Enfermagem de .Iequ ié, com o curso de Enfermagem e habilitações em Enfermagem Obstétrica e Enfermagem em Saúde Pública, mantida pela Autarquia Universidade do Sudoeste, com sede na cidade de Jequié, Estado da Bahia.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Fígueíredo Ferraz

DECRETO N? 90.588, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
História, da Autarquia Universidade do
Sudoeste - BA.

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? 365/82, conforme consta do Processo n?
294/82 CEE e 23000.023474/84-8 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de História, lícenciatura plena; da Faculdade de Formação de Professores de Vitória
da Conquista, mantida pela Autarquia Universidade 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, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.589, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Geografia da Autarquia Universidade do
Sudoeste - BA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o art.igo 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 Con-
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selho Estadual de Educação do Estado da Bahia n? 244/84, conforme consta do Processo n? 293/82 CEE e 23000.023473/84·1 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Geografia,
licenciatura plena, da Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista, mantida pela Autarquia Universidade 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, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.590, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza empresas de telecomunicações
controladas pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÃS, a promoverem
aumento de capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As empresas de telecomunicações adiante enumeradas,
controladas pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÃS, ficam autorizadas a promoverem elevação do respectivo capital social
até os limites indicados:
Companhia de Telefones do Rio de Janeiro - CETEL de Cr$
76.388.000.000,00 para Cr$ 77.440.000.000,00
Telecomunicações de Goiás
TELEGOIÃS de Cr$
40.318.000.000,00 para Cr$ 40.406.000.000,00.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.591, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre montante do capital social da Valenorte Alumínio Ltda.

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 MME n? 27000.006127/84-52,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Vale norte Alumínio Ltda., a promover
aumento do montante do seu capital social de Cr$ 92.760.080.020 (noventa e dois bilhões, setecentos e sessenta milhões, oitenta mil e vinte
cruzeiros) para Cr$ 127.069.241.000 (cento e vinte e sete bilhões, sessenta e nove milhões e duzentos e quarenta e um mil cruzeiros].

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Cesar Cals

DECRETO N? 90.592, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Alcalis do Rio Grande do Norte
S.A. - ALCANORTE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item TlI, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME 27000.006463/84-50,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Álcalis do Rio Grande do Norte S.A.
ALCANORTE a promover aumento do limite do seu capital autorizado
de Cr$ 43.635.284.693 (quarenta e três bilhões, seiscentos e trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e noventa e
três cruzeiros) para Cr$ 45.435.183.906 (quarenta e cinco bilhões, quatrocentos e trinta e cinco milhões, cento e oitenta e três mil e novecentos e seis cruzeiros).
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.593, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital eutorizado da Companhia Nacional de Ãlcalis CNA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n:' 27000.006486/84-55,
DECRETA:
Art. I? Fica permitido à Companhia Nacional de Álcalis - CN A
a promover o aumento do limite do seu capital autorizado d~ Cr$
41.485.649.828 (quarenta e um bilhões, quatrocentos e oitenta e cinco
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e oitocentos e vinte e oito
cruzeiros) para Crs 42.284.501.084 (quarenta e dois bílhões, duzentos e
oitenta e quatro milhões, quinhentos e um mil e oitenta e quatro cruzeiros) .
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.594, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o crésuplementar, no valor de Cr$
315.000.000, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
dito

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item HI da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$
315.000.000 (trezentos e quinze 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 30-11-84.

DECRETO N? 90.595, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984
Cria e define o Sistema de Codificação
Nacional de Produtos para todo Território
Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, inciso III da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Sistema de Codificação N acionaI de Produtos, e definido o Padrão Internacional EAN, para todo Território N acionaI.
Parágrafo único. A Codificação Nacional de Produtos de que trata este artigo, visa fi identificação de Produtos, por equipamentos de
automação, nas .operações do Comércio, no Mercado Interno.
Art. 2? O Ministério da Indústria e do Comércio baixará normas
complementares sobre a implantação do Sistema.
Art. 3?

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? F'icamrevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

DECRETO N? 90.596, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Modificativo do Acordo de Alcance Parcial
n? 12, eubscríto por Brasil e Peru.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidêu, 1980, que cria a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado em 12 de
agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do Decreto
Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, em seu artigo 7?, a
modalidade dos Acordos de Alcance Parcial, de cuja celebração não
participa a totalidade dos países-membros da Associação;
Considerando que os artigo 23 e 24 do Acordo de Alcance Parcial,
subscrito, por Brasil e Peru, em 31 de abril de 1983 e posto em vigor,
no Brasil, pelo Decreto n? 88.646, de 25 de agosto de 1983, prevêem a revisão do mencionado instrumento, assim como a subscrição de protocolos modificativos que registrem os resultados da referida revisão;
Considerando que, de conformidade com os instrumentos citados,
os Plenipotenciários do Brasil e do Peru firmaram, em 26 de setembro
de 1984, o anexo Protocolo Modificativo, o qual altera preferências negociadas anteriormente por ambos os países, acrescenta novos produtos e deixa sem efeito concessão tarifária outorgada pelo Brasil ao Peru;
DECRETA:
Art. I? A partir de 26 de setembro de 1984, as importações dos
produtos especificados no Anexo I do Presente Protocolo Modificativo,
originárias do Peru, ficam sujeitas aos gravames estipulados do mencionado Anexo, que passa a constituir parte integrante do Acordo de
Alcance Parcial n? 12, subscrito por Brasil e Peru, em 30 de abril de
1983, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n? 88.646, de 23 de agosto
de 1983, e alterado pelos Decretos n? 89.364 e 90.384, de, respectivamente, 7 de fevereiro e 30 de outubro de 1984.
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Art. 2? Fica sem efeito a preferência outorgada pelo Brasil ao Peru, no âmbito do citado instrumento, para a importação do produto denomiado (Partes e peças para refrigeradores elétricos, de uso domést ico, compreendidos neste item», clasaificados na posição N ABALALC
84.15.8.0l.
Art. 3? Os tratamento estabelecidos neste decreto benefeciam exc1usivamente os produtos originários do Peru, não sendo extensíveis a
terceiros países, por aplicação da Cláusula da Nação mais Favorecida
ou de disposições equivalentes.
Art. 4? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 30 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

o acordo está publicado no

D.O. de 3-12-84.

DECRETO N? 90.597, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a explorar. através do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado
- CERNE, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, mediante convênio a ser celebrado com o Ministério das Comunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 100.442/83,
DECRETA:
Art. I? Fica o Governo do Estado de Goiás, através do Consórcio
de Empresas de Radiodifusão e Noticias do Estado - CERNE, autorizado a explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2? As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às
cláusulas estabelecidas em convênio a ser firmado entre a União, através do Ministério das Comunicações e o Governo do Estado Goiás,
através do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Noticias do Esta-

386

ATOS DO PODER EXECUTIVO

do - CERNE, 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, este ato de autorização.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 90.598, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984
Revoga o Decreto que outorgou concessão à Rádio Jornal do Brasil Central S.A.,
para executar serviço de radiodifusão em
onda média sonora, na cidade de Goiânia, e
o Decreto que renovou e transferiu ao Governo do Estado de Goiás, para ser exscutado pelo Consórcio de Empresas de Radio·
difusão e Notícias do Estado - CERNE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que conta do Processo MC n? 100.442/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogados o Decreto n? 27.112, de 29 de agosto de
1949, que outorgou concessão à Rádio Jornal do Brasil Central S.A. para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Goiânia, Estado de Goiás, e o Decreto n? 84.417, de 23 de janeiro de
1980, que renovou e transferiu ao Governo do Estado de Goiás, para
ser executado pelo Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias
do Estado - CERNE.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.599, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Assunção
Cearense Ltda., para explorar serviços de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Sobral, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem o artigo 81, item IH, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto/52.795, de
31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n? 11.574/83,
(Edital n? 59/831,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Assunção Cearense
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade; serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Sobral, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de
janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 Isessenta) 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.600, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984
Aprova o Regulamento para o Corpo de
Oficiais da Reserva do Exército (R-68 RCORE)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o
disposto nos artigos 2? e 3? da Lei n? 6.391, de 9 de dezembro de 1976,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aprovado o Regulamento para o Corpo de Oficiais da
Reserva do Exército (R-681, que com este baixa.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor em 31 de dezembro de 1984,
revogados os Decretos n? 85.587, de 29 de dezembro de 1980; n? 89.212,
de 21 de dezembro de 1983; n~ 89.438, de 13 de março de 1984; n~ 89.585,
de 26 de abril de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires

REGULAMENTO PARA O CORPO DE OFICIAIS DA
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TÍTULO I
Finalidade, Constituição e Inclusão
CAPÍTULO I

Da finalidade
Art. l ~ O Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (CORE)
destina -se a permitir:
1. no tempo de paz, completar os efetivos de Oficiais nas Organizações Militares do Exército, de acordo com a legislação específica;
2. na mobilização ou no decurso de guerra.ccompletar os efetivos
de Oficiais das Organizações Militares e outras Organizações de interesse do Exército.
CAPÍTULO II

Da constituição
Art. 2~ O CORE é constituído pelas I ~ Classe da Reserva (RI)),
Classe da Reserva (R/2) e 3~ Classe da Reserva (R/31.
§ I ~ A) ~ Classe da Reserva é constituída pelos Oficiais do Exército enquanto pertencerem à Reserva Remunerada.
§ 2~ A 2~ Classe da Reserva é constituída por:
1. Oficiais de Carreira demitidos, a pedido ou ex oEEicio, na forma
estabelecida no Estatuto dos Militares, exceto os que perderem o posto
e a patente;
2. Oficiais e Aspirantes-a-Oficial das Armas, Quadro de Material
Bélico e Serviço de Intendência que, havendo concluído com aproveitamento o ensino profissional da Academia Militar das Agulha Negras,
não tenham sido declarados Aspirantes-a-Oficial de Carreira, por haverem sofrido reprovação no ensino fundamental e tenham sido declarados Aspirantes-a-Oficial R/2, de acordo com este Regulamento;
3. Oficiais e Aspirantes-a-Oficial das Armas, do Quadro de Material Bélico, Engenheiros Militares e dos Serviços, oriundos dos Órgãos
de Formação de Oficiais da Reserva (OFOR) ;
~
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4. Oficiais e Asp irantes-a-Oficial dos Serviços dispensados. por
legislação específica relativa a profissional de nível superior, de freqüentar o OFOR.
§ 3? A 3~ Classe da Reserva é constituída por cidadãos de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica que poderão vir a ser convocados como Oficiais do Exército, conforme o estabelecido no Estatuto dos Militares.

CAPÍTULO III
Da inclusão
Art. 3? A inclusão no CORE (l? Classe) decorrerá do ato de
transferência do Oficial de Carreira para a Reserva Remunerada.
Parágrafo único. Os Oficiais serão incluídos DO Posto e na Arma,
Quadro ou Serviço a que pertenciam na Ativa.
Art. 4? A inclusão no CORE (2? Classe) decorrerá:
1. da demissão do Oficial de Carreira, a pedido ou ex officio na
forma do estabelecido no Estatuto dos Militares, exceto os que perderem o posto e a patente;
2. da declaração de Aspirante-a-Oficial da Reserva:
a) do Cadete do último ano que havendo concluído com aproveitamento o ensino profissional, não obtiver aproveitamento no ensino fundamental, de acordo com o Art. 38 deste Regulamento;
b) dos que concluírem, com aproveitamento os cursos do OFOR;
3. da conclusão do Estágio de Adaptação e Serviço.
Art. 5? São condições para inclusão no CORE (2~ Classe]:
1. ser brasileiro nato;
2. ser considerado «apto para o serviço), em inspeção de saúde
realizada por Junta de Inspeção de Saúde do Exército;
3. possuir condições morais compatíveis com o oficialato;
4. não ter antecedentes políticos e sociais contrários à Segurança
Nacional.
Art. 6? A inclusão no CORE (3? Classe), a que se refere o § 3? do
Art. 2?, será efetuada nas condições constantes de regulamentação específica.

TíTULO II
Estágios
Art. 7? Os estágios para Oficiais e Aspirantes-a-Oficial da
Classe da Reserva são os seguintes:

2~
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1.

2.
3.
4.
5.

E stágio
E stágio
Estágio
Estágio
Estágio

de
de
de
de
de
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Instrução (E I) ;
Instrução Complementar (E IC) ;
Habilitação a Capitão (EHC);
Adaptação e Serviço (EAS);
Instrução e Serviço (EIS).

Art. 8~ O Estágio de Instrução será realizado, em caráter obrigatório, pelo Aspirante-a-Oficial R/2 das Armas, do Quadro de Material
Bélico, do Serviço de Intendência e do Quadro de Engenheiros Militares, egresso dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva (OFOR), e
se destina a:
1.
2.
3.

complementar a instrução do Serviço Militar incial;
habilitar à promoção a 2~ Tenente;
ambientar nas atividades correntes de uma Organização Mili-

tar;
4. integrar ao círculo dos oficiais subalternos que freqüenta, desenvolvendo o espír-ito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo;
5. identificar os mais indicados à convocação como Oficial Temporário.
Art. 9? O Estágio de Instrução deverá realizar-se nas Unidades
de Tropa, no ano seguinte à declaração de Aspirante-a-Oficial R/2, e terá a duração de 30 (trinta) dias.
§ 1? Os Aspirantes-a-Oficial R/2 que se destinarem à tropa pár-aquedista farão o estágio em até 90 (noventa) dias.
§ 2? Os Aspirantes-a-Oficial que se destinarem ao Quadro de Engenheiros Militares farão EI específico, em Organização Militar e condições definidas em Instruções baixadas pelo Ministro do Exército.

Art. 10. O Aspirante-a-Oficial R/2, que for considerado inabilitado no EI, poderá requerer, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após
seu término, novo Estágio para o ano seguinte, desta vez sem remuneração.
Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial R/2 só poderá beneficiarse uma vez da concessão estabelecida neste artigo.
Art. 11.
quando:

O Aspirante-a-Oficial R/2 deixará de ser promovido

1. deixar de realizar, sem justo motivo, o EI;
2. tendo sido considerado inabilitado no primeiro EI, não requerer
a realização de novo estágio;
3. tiver confirmada sua inabilitação, no segundo estágio.
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Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial R/2 que deixar de realizar
o EI, sem justo motivo, terá sua situação militar definida de acordo
com o previsto nos Capítulos XV e XVI, do Titulo VII deste Regulamento.
Art. 12. O Estágio de Instrução Complementar será realizado pelo
Oficial R/2 e destina-se a:
1. aplicar, sob orientação, como Oficial Subalterno, os conhecimentos adquiridos no OFOR e no EI;
2. habilitar à promoção a 1~ Tenente;
3. capacitar às prorrogações do tempo de serviço militar.
Art. 13. O Ele será realizado, voluntariamente, por 2? Tenente
R/2 das Armas, do Quadro de Material Bélíco e do Serviço de Intendência, formado pelos OFOR.
Parágrafo úníco. Serão dispensados da realização do EIC, sem
nenhum prejuízo para suas convocações. prorrogações posteriores e
promoções, a critério do Ministro do Exército, 08 2? Tenentes R/2 convocados para o atendimento de outras necessidades do Exército, na forma do n~ 4) do Art. 24 deste Regulamento e os pertencentes ao Quadro
de E ngenheiros Militares.
Art. 14. O Ele será realizado no primeiro ano da convocação e na
própria Organização Militar (OM) onde o Oficial estiver classificado.
Art. 15. O 2~ Tenente R/2, para realizar o EIC, não poderá ultrapassar, em 31 de dezembro do ano anterior ao da convocação, a idade
de 24 (vinte e quatro) anos.
Art. 16. O Estágio de Habilitação a Capitão será realizado pelo
Oficial Temporário e destina-se a:
1. capacitar ao exercício dos cargos de capitão existentes nas Unidades de Tropa;
2. habilitar à promoção a capitão.
Art. 17. O EHC será realizado, voluntariamente, por 1~ Tenente
R/2 das Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência.
Art. 18. O EHC será realizado na própria OM onde o Oficial estiver classificado e efetivado em duas fases:
1. por correspondência;
2. prático-aplicado.
Art. 19. O Estágio de Adaptação e Serviço, como Serviço Militar
Inicial, destina-se, em caráter obrigatório, aos convocados integrantes
das categorias profissionais de nível superior, dispensados de freqüentar os OFOR, com a finalidade de:
1. adaptá-los à vida militar;
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2. proporcionar-lhes condições de aplicação de suas técnicas profissionais;

3. habilitá-los à inc1usão no Corpo de Oficiais da Reserva do
Exército (CORE)
4.

habilitá-los à promoção ao posto de 2? Tenente R/2.

§ 1? Em caráter voluntário, poderão ser convocados para o EAS
os concludentes dos cursos relacionados entre as categorias profissionais de nível superior dispensados de freqüentar os OFOR, desde que
já tenha prestado o Serviço Militar.
§ 2? Só poderá ser convocado aquele que, a 31 de dezembro do
ano anterior ao da incorporação, tenha menos de 38 (trinta e oito) anos'
de idade completos.

Art. 20.

O EAS terá duração de 12 (doze) meses, em duas fases:

1. primeira fase - destinada à instrução técnico-militar, com duração de 45 (quarenta e cinco) dias e realizada, obrigatoriamente, em
CPOR/NPOR ou Unidade de Tropa

2. segunda fase destinada à aplicação de conhecimentos
técnicos-profissionais, com a duração de 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias e realizada em Unidade de Tropa e Organizações Militares de Saúde.

Art. 21. O Estágio de Instrução e Serviço terá a duração de 12
[doze] meses e se destina a:
1. atualizar e complementar a instrução e os conhecimentos
técnico-profissionais de Oficiais já possuidores do EAS;
2. habilitá-los ao exercício de cargos privativos do posto de Capitão, em Organizações Militares de Saúde (Hospitais, Policl ínicas, Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército e Instituto de Biologia do
Exército) .
Parágrafo único. O EIS será realizado voluntariamente, e em
princípio, em Organização Militar de Saúde.

Art. 22.

O Ministro do Exército estabelecerá:

1. as condições a que deve satisfazer o oficial para a realização do
EIC, EIS e EHC;

2.

as demais prescrições para a realização do EIC, EIS e EHC.

Art. 23. Os Aspirantes-a-Oficial de que trata o n? 2 do § 2? do
Art. 2? estão dispensados da realização de qualquer estágio.
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TÍTULO III
Convocação
CAPÍTULO I

Das convocações
Art. 24. O Oficial e o Aspirante-a-Oficial da Reserva poderão ser
convocados, de acordo com a Lei do Serviço Militar, seu Regulamento
e legislação específica, para:
1. exercício de apresentação das reservas
2. exercícios militares, manobras e aperfeiçoamento de conhecimetos militares;
3. prestação do Serviço Militar Inicial e complementação da instrução recebida;
4. atualização, aperfeiçoamento da instrução, habilitação ao comando de Subunidade incorporada, ou para o atendimento de outras
necessidades, em categorias profissionais de nível universitário, das
atividades meio e complementares do Exército;
5. preenchimento de claros existentes em tempo de paz, nas Organizações Militares, como Oficial Temporário;
6. em convocação de emergência, evitar a perturbação da ordem,
garantir sua manutenção ou 'cooperar em caso de calamidade pública;
7. atender a mobilização.
§ I? As convocações previstas neste artigo serão realizadas compulsória ou voluntariamente, de acordo com este Regulamento e a legislação em vigor.
§ 2? As convocações previstas nos incisos 2, 6 e 7 serão determinadas pelo Presidente da República e, para os demais casos, pelo Ministro do Exército.
Art. 25. A convocação do Oficial e do Aspirante-a-Oficial R/2 será feita, em princípio, pela Região Militar com jurisdição sobre o local
de residência do convocado e para Organização Militar da própria RM.
§ I? O Ministro do Exército estabelecerá as condições que regularão a convocação tratada neste artigo.
§ 2? A convocação para outra RM poderá ser feita, mediante entendimento com a RM de origem do convocado.
Art. 26. O convocado que deixar de se apresentar no prazo estabelecido sofrerá as sanções previstas na legislação em vigor.
§ I? O convocado que não conhecer seu destino de mobilização
deverá apresentar-se à autoridade militar mais próxima de sua residência.
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§ 2? Quando a apresentação não puder ocorrer por motivo de saúde comprovado, este fato deverá ser comunicado, pelo convocado ou
pessoa devidamente credenciada por ele, dentro do prazo de apresentação à autoridade militar mais próxima.

Art. 27. O Departamento-Geral do Pessoal, poderá autorizar a
convocação de Oficiais R/2 para preenchimento dos claros de Capitães
e Tenentes, existentes nas Organizações Militares, respeitado o efetivoteto fixado para tais postos e a disponibilidade orçamentária.
Art. 28. O Departamento-Geral do Pessoal fixará, anualmente, o
número de Aspirantes-a-Oficial R/2 e o número dos profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários que estão, por legislação
específica, dispensados de freqüentar os OFOR, a serem convocados
para os EI e EAS.
Art. 29. O convocado para EI que, por motivo independente de
sua vontade, a juízo do Comandante da RM, não puder realizá-lo ou
não chegar a concluí-lo, será convocado no ano seguinte para novo estágio remunerado, sem se levar em consideração o estágio interrompido.
§ I? o Aspirante-a-Oficial só poderá beneficiar-se uma vez da
convocação estabelecida neste artigo.

§ 2? Persistindo a impossibilidade de realização ou de conclusão
do Estágio, será considerado inabilitado 'e aplicado o constante do artigo 11 deste Regulamento.

CAPÍTULO II

Da convocação como Oficial Temporário
e das prorrogações:
Art. 30. O Oficial R/2 convocado para EIC, EIS, EHC ou para as
prorrogações do tempo de serviço militar, é Oficial Temporário.
Parágrafo único. No prescrito deste artigo estão incluídos os Oficiais R/2 do Quadro de Engenheiros Militares formados pelo Instituto
Militar de Engenharia (IME) e os Oficiais e os Aspirantes-a-Oficial de
que trata este Regulamento em seu Art. 2? In? 2 do § 2? e § 3?1, quando
convocados.
Art. 31. Os Oficiais R/2 das Armas, do Quadro de Material Bélico, do Serviço de Intendência e do Quadro de Engenheiros Militares
poderão ser convocados como Oficiais Temporários para o preenchimento de claros de OM não operacionais, em cargos relacionados com
as áreas profissionais de interesse da Instituição, a serem fixadas pelo
Ministro do Exército.
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Parágrafo único. Os Oficiais convocados na situação deste artigo
estão:
1. obrigados a apresentar diploma de curso superior nas áreas de
suas especialidades e de interesse do Exército;
2. dispensados de realizar EIC e EHC;
3. habilitados à promoção até Capitão para o desempenho de cargos da área técnica para a qual foram convocados, atendidas às demais
prescrições existentes neste Regulamento e na legislação em vigor.
Art. 32. As condições para convocação do Oficial Temporário, as
prorrogações do tempo de serviço militar, a duração e interrupção desse serviço serão regulados em instruções baixadas pelo Ministro do
Exército.
§ 1 ~ Não será concedida prorrogação ao 2? e I? Tenente Temperário:
1. das Armas, do Quadro de Material Bélico, do Quadro de Engenheiros Militares e do Serviço de Intendência que atingirem 34 (trinta e
quatro) anos de idade;
2. dispensados de freqüentar os OFOR, EIC e EHC que atingiram
39(trinta e nove) anos de idade.
§ 2~ as idades consideradas nos números 1) e 2) do parágrafo anterior referem-se a 31 de dezembro do ano do término da convocação.
Art. 33. O Oficial Temporário estará sujeito a todas as leis e regulamentos militares aplicados os Oficiais de Carreira e aqueles que lhe
são específicos.
Art. 34. O Oficial Temporário não poderá atingir o prazo total de
10 (dez) anos de Serviço Militar, contínuos ou interrompidos, computados, para esse efeito, todos os tempos de Serviço Militar (inicial, de estágios, prorrogações e outros).

TíTULO IV
Promoções, transferências de arma, quadro ou serviço
e licenciamento
CAPÍTULO I

Das promoções
Art. 35. Os Oficiais R/2 poderão, em tempo de paz ter acesso gradual e sucessivo nas respectivas Armas, Quadros e Serviços, até o posto de Capitão, desde que satisfaçam às condições estabelecidas pela legislação específica e de acordo com os interesses do Exército.
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Art .. 36. As promoções na 2~ Classe da Reserva serão realizadas
pelo Departamento-Geral do Pessoal (DGP), mediante autorização do
Ministro do Exército, por proposta do Estado-Maior do Exército
(EME).
Art. 37. Em caso de Mobilização, os Oficiais da Reserva poderão
ser comissionados, temporariamente, em postos superiores aos estabelecidos neste Regulamento nos termos da legislação específica',
Parágrafo único. O Oficial R/2, quando mobilizado, poderá ser
promovido ao posto superior, desde que satisfaça as condições exigidas
na legislação específica e de acordo com os interesses do Exército.
Art. 38. Serão declarados Aspirantes-a-Oficial da Reserva de 2~
Classe:
1. pelo Comandante da Organização Militar os concludentes, com
aproveitamento, dos OFOR;
2. pelo Comandante da RM, no ato de sua incorporação, os convocados dispensados de freqüentar os OFOR, por legislação específica relativa a profissionais de nível superior;
3. pelo Comandante da AMAN, os Cadetes do último ano daquele
Estabelecimento de Ensino, reprovados no ensino fundamental, que tenham sido aprovados no ensino profissional.
Art. 39. O Ministro do Exército baixará Instruções regulando a
promoção ao posto de 2? Tenente e subseqüentes, na 2~ Classe da Reserva, conforme o contido nos artigos 35 e 36 deste Regulamento.
Art. 40. As promoções se destinarão em princípio, a preenchimento de vagas no âmbito dos Exércitos e Comandos Militares de Área.
Parágrafo único. O Oficíal Temporário a quem couber uma promoção poderá recusar a movimentação decorrente da mesma; neste caso, será promovido, entretanto terá automaticamente sua convocação
interrompida, sendo reincluído na Reservá.
Art. 41. Para as promoções na 2~ Classe da Reserva deverão ser
obedecidos os interstícios seguintes:
1. 2~ Tenente - 24 (vinte e quatro) meses;
2. 1? Tenente - 48 (quarenta e oito) meses.
Parágrafo único. Serão computados para fins de interstício todos
os tempos de Serviço Militar, contínuos ou descontínuos, prestados durante ats) convocaçãotõesl .
Art. 42. As promoções na 2~ Classe da Reserva obedecerão aos
princípios da Antigüidade, Bravura e Post Mortem.
Parágrafo único. As promoções por Bravura e Post Mortem obedecerão ao prescrito na Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das
Forças Armadas e seu Regulamento para o Exército.
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Art. 43. As promoções dos Oficiais Temporários far-se-ão nas
mesmas datas fixadas para os Oficiais de Carreira.

CAPÍTULO II

Da transferência de Arma, Quadro ou Serviço
Art. 44. Desde que haja interesse para o Exército, por ato do Comandante da RM, os Oficiais e os Aspirantes-a-Oficial R/2 das Armas,
Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência, que concluírem os
Cursos de Medicina, Farmácia, Odontologia, Veterinária e do Instituto
Militar de Engenharia (IME), poderão ser transferidos para:
1. os Quadros de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários;
2. o Quadro de Engenheiros Militares.
Art. 45. _O Comandante do IME deverá propor anualmente, ao
Comandante da RM, que os Oficiais e Aspirantes-a-Oficial R/2 das Armas, Quadro de Material Bélico e. Serviço de Intendência, que concluírem os cursos do IME, sejam transferidos para as respectivas especialidades do QEM.

CAPÍTULO IH

Do licenciamento
Art. 46. Os Oficiais e Aspirantes-a-Oficial R/2 serão licenciados
pelo Comandante da Região Militar por:
1. solicitação do interessado, desde que tenha prestado serviço
ativo durante 6 (seis) meses e não haja prejuízo para o serviço;
2. incapacidade física comprovada em inspeção de saúde;
3. motivo de ordem moral, disciplinar, criminal ou contrário à Segurança Nacional;
4. conveniência do serviço
Parágrafo único. O disposto nos incisos 1 e 4 deste artigo não se
aplicam aos convocados para EI e EAS.
Art. 47. O Comandante, Chefe ou Diretor deverá licenciar o Oficial ou Aspirante-a-Oficial R/2 ao findar o periodo para o qual foi convocado.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no art. 34, o Comandante
da RM poderá autorizar o adiamento do licenciamento, por mais 60
(sessenta) dias, caso esteja em tramitação pedido de prorrogação de
convocação.
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Art. 48. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial convocado, quando julgado incapaz definitivamente por Junta de Inspeção de Saúde do Exército, será licenciado a qualquer tempo.
Parágrafo único. No caso de incapacidade física temporária ou definitiva, decorrente de acidente ou moléstia adquirida em serviço,
aplicar~se~á a legislação em vigor.
Art. 49. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial R/2, quando licenciado,
conservará o mesmo posto em que se encontrava na Ativa.
Art. 50. O Oficial Temporário submetido a processo no foro militar ou civil e que venha a ser condenado, será licenciado, ressalvadas
outras disposições legais ou regulamentares.

TÍTULO V
Exclusão, Reforma e Perda de Posto
CAPÍTULO I

Da Exclusão da Reserva
Art. 51. A exclusão da Reserva para os Oficiais R/I é tratada em
legislação especifica.
Art. 52. O Oficial e o Aspirante-a-Oficial R/2 deixará de pertencer
ao CORE por ato do Comandante da RM:
1. ao completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade;
2. no caso de perda do posto e da patente;
3. ao ingressar em outra Força Armada ou Força Auxiliar;
4. quando for incluído na Ativa, em virtude de conclusão de curso
de formação para militar da Ativa;
5. por falecimento;
6. por incapacidade física definitiva;
7. por ingressar na reserva de outra Força Armada, de acordo
com o Estatuto dos Militares.
CAPÍTULO II

Da reforma
Art. 53.
ca.

A reforma dos Oficiais R/I obedece a legislação especifi-
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CAPÍTULO III

Da perda de posto e da patente
Art. 54. Ao Oficial R/l, ao Oficial e Aspirante-a-Oficial R/2 e ao
Oficial R/3 convocados, se aplica, no que couber, o estabelecido no Estatuto dos Militares.
Art. 55. O Oficial R/2 e o Oficial R/3, não convocados, perderão o
posto e a patente se forem declarados indignos do oficialato ou com ele
incompatíveis por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de
paz.
Art. 56. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato
ou de incompatibilidade com O mesmo, o Oficial R/2 ou R/3, não convocado, que:
1. for condenado por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena restritiva da liberdade individual superior a 2
(dois) anos, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
2. for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes
para os quais o Código Penal Militar comina penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado;
3. houver perdido a nacionalidade brasileira.
§ I? O Aspirante-a-Oficial R/2 licenciado a bem da disciplina ou
enquadrado nos incisos 1, 2 e 3, perderá o grau hierárquico e receberá
o Certificado de Isenção do Serviço Militar previsto na legislação que
trata do Serviço Militar.
§ 2? No caso dos incisos 1, 2 e 3, caberá à RM organizar um
processo com cópias das sentenças e remetê-lo à CJM respectiva.
Art. 57. A perda do posto e patente dos Oficiais R/2 e R/3 será
efetivada pelo Chefe do DG P e o Oficial receberá a Certidão da Situação Militar, prevista na legislação que trata do Serviço Militar.
Parágrafo único. A perda do grau hierárquico dos Asp Of R/2 será efetivada pelo Comandante da RM.
TÍTULO VI
Deveres, Direitos e Prerrogativas
CAPÍTULO I

Dos deveres
Art. 58. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial R/2 tem o dever de:
1. quando convocado, nos termos do art. 24, apresentar-se a autoridade militar, no local e prazo determinados;
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2. comunicar à RM sob cuja jurisdição estiver, pessoalmente ou
por escrito, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias:
a) as mudanças de residência ou domicílio, enquanto permenecer
na «Disponibilidade>.;
b) as ausências do país e o tempo provável de duração;
c) as mudanças do local de exercício da profissão;
d) a conclusão de curso superior, técnico-c ient.ífico, pós-graduação,
mestrado ou doutorado;
e) qualquer ocorrência relacionada com o exercício de cargo de caráter técnico~científico;
3. apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documento comprobatório de situação militar de que for possuidor para fins
de anotação, substituição ou arquivamento, de acordo com a legislação
em vigor.
Parágrafo único. Os deveres explicitados neste artigo, quando o
Oficial ou o Aspirante-a-Oficial estiver ausente do país, deverão ser
cumpridos junto ao consulado brasileiro.
Art. 59. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial R/2 e o Oficial R/3, não
convocados, respondem por suas condutas e atos perante a autoridade
civil, de acordo com a legislação comum.
Parágrafo único. Caso a prática da falta ou crime de natureza civil acarrete repercussão na sua situação militar da Reserva, ser-lhe-ao
aplicadas as sanções previstas nos Regulamentos Militares e no art. 52
deste Regulamento.
Art. 60. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva não convocado, no' desempenho de atividade profissional civil, pública ou particu.lar, não' poderá fazer uso ou citação de sua qualidade de oficial da Reserva.
Parágrafo único. N os assuntos técnicos, científicos ou militares,
se o fizer em decorrência de sua vivência como militar, assumirá inteira responsabilidade de seus atos.
Art. 61. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva convocado,
da data da inclusão à data de seu licenciamento, tem os deveres de oficial de carreira e fica sujeito às disposições de Leis e Regulamentos
pertinentes.
CAPÍTULO II

Dos direitos e prerrogativas
Art. 62. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva, quando convocado, desfruta:
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1. dos direitos e prerrogativas de seu posto, constantes das Leis e
Regulamentos atinentes aos Oficiais de Carreira, ressalvados o disposto neste Regulamento e dispositivos específicos para os Oficiais da Reserva;
2. amparo do Estado, quando julgado incapaz definitivamente, em
razão de acidente em serviço ou moléstia dele decorrente.
Art. 63. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva, que for servidor público civil da administração direta, quando convocado em caráter compulsório, contará o período de convocação como tempo de efeti·
vo serviço, tendo assegurada, ao ser licenciado, a reintegração imediata
no cargo ou emprego que exercia, de acordo edro a legislação em vigor.
Parágrafo único. O servidor público da administração direta,
quando convocado para EI ou para o EAS, poderá optar pelos venci-'
mentos ou salários do cargo ou emprego que exercia em seu órgão de
origem, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 64. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva que for servidor público civil da administração indireta ou empregado de empresa
privada, quando convocado em caráter compulsório, terá assegurado o
retorno a seu emprego até 30 (trinta) dias após o licenciamento do Serviço Ativo.
Parágrafo único. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva amparado por este artigo contará tempo de serviço para fins de aposentadoria e outros efeitos previstos na legislação, mas não poderá optar pelos vencimentos ou salários "relativos ao seu emprego.
Art. 65. Somente quando incluídos no Serviço Ativo, poderão os
Oficiais e Aspirantes-a-Oficial da Reserva usar uniforme.
Parágrafo único. Ao Oficial R/I é permitido o uso do uniforme
para comparecer a solenidades militares e, quando autorizado pelo Comandante da Guarnição, a cerimônias cívicas comemorativas de datas
nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular.

TiTULO VII
Infrações e Penalidades
CAPÍTULO I

Das intreçoee
Art. 66. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva que deixar
de cumprir qualquer dos deveres mencionados no artigo 58 deste Regulamento, não estará em dia com suas obrigações militares.
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CAPÍTULO II

Das penalidades
Art. 67. O Aspirante-a-Oficial R/2 que deixar de se apresentar,
sem justo motivo, para a realização do EI deverá pagar a multa correspondente a 5 (cinco) vezes a multa mínima e no documento comprobatório de sua situação militar (Certidão de Situação Militar) deverá ser
anotado:
«Pagou multa»
«Deverá realizar o EI em (ano}»
«Não está em dia com suas obrigações militares».
§ I? Incorrerá na multa: correspondente a 10 (dez) vezes a multa
mínima, caso não se apresente para a realização do EI:
1. pela segunda vez; e
2. em cada uma das demais vezes.
§ 2? Só poderá fazer prova de que está em dia com as suas obrigações militares após a realização do EI, que deverá ser requerido ao
Comandante da RM que jurisd iciona o município onde resida.
Art. 68. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva, que deixar
de cumprir o que dispõe o art. 58 deste Regulamento, incorrerá na multa correspondente a 5 (cinco) vezes a multa mínima.
Art. 69. A multa mínima terá o valor de 1117 (um dezessete avos)
do menor «Valor de Referência», arredondada para a unidade de cruzeiros imediatamente superior, de conformidade· com a Lei n? 5.292, de 8
de junho de 1967, alterada pelo Decreto-lei n:' 2.059, de I? de setembro
de 1983.
TÍTULO VIII
Disposições Diversas
CAPÍTULO I

Das disposições gerais
Art. 70. O Oficial Temporário das Armas, do Quadro de Material
Bélico e do Serviço de Intendência deverá servir obrigatoriamente em
Unidade de Tropa.
Parágrafo único. Exclui-se desta obrigatoriedade o Oficial convocado com amparo no art. 31 deste Regulamento.
Art. 71. A movimentação do Oficial Temporário, quando imprescindível, será realizada de acordo com a legislação que regula a movimentação dos Oficiais e Praças do Exército.
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Art. 72. Os Oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, reservistas ou não, serão incluídos, para efeito de mobilização, na situação de «com destino», enquanto estiverem em serviço
nas respectivas Forças.
Parágrafo único. Os demitidos e os que forem transferidos para a
Reserva permanecerão na situação de «sem destino» e, em caso de mobilização, poderão ser designados para ocupar cargos nas suas respectivas Forças no posto que possuíam quando em serviço, exceto os que
perderam o posto e a patente.
Art. 73. O Oficial Temporário poderá inscrever-se em concurso de
admissão a cargo civil ou para ingresso em outra Força Armada ou
Força Auxiliar mediante autorização do Comandante da RM.
Art. 74. O Oficial Temporário aprovado em concurso para ingresso em outra Força Armada ou Força Auxiliar será excluído do estado
efetivo e mantido como adido pelo Comandante, -Chefe ou Diretor da
OM, desligado e licenciado a contar da data de inclusão na nova Força.
Parágrafo único. O licenciamento de que trata este artigo poderá
ocorrer em qualquer tempo, por não ser interrompida a atividade militar.
Art. 75. O Oficial R/2 que ingressar em outra Força Armada ou
Força Auxiliar e o Oficial da Reserva que perder seu posto e patente,
deverão restituir a respectiva Carta Patente à RM.
Parágrafo único. Cabe à RM recolhê-la e remetê-la à Diretoria de
Promoções.
Art. 76. Os Oficiais Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, dispensados de freqüentar os OFOR, quando convocados, continuarão a ser regidos pela Lei n? 5.292, de 8 de junho de 1967, e por este
Regulamento.
CAPÍTULO II

Das disposições transitórias
Art. 77. Os Oficiais Temporários das Armadas e do Quadro de
Material Bélico que realizaram o Estágio de Serviço e Habilitação
(ESH). previsto no Decreto n? 85.587, de 29 de dezembro de 1980 - até
31 de dezembro de 1984 e obtiveram conceito «apto a comandar Subunidade incorporada», têm assegurados, para todos os fins, os direitos e
prerrogativas concedidos àqueles que realizarem com aproveitamento o
Estágio à Habilitação a Capitão, estabelecido neste Regulamento.
Parágrafo único. Os Oficiais de que trata este artigo, que concluíram o ESH com aproveitamento, mas foram julgados inaptos para comandar Subunidade, não poderão ser matriculados em EHC, porém
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têm assegurados, para todos os fins, os direitos e prerrogativas concedidos àqueles que realizarem com aproveitamento o EIC previsto neste
Regulamento.
Art. 78. Os Oficiais Temporários das Armas e do Quadro de Material Bélico que, por motivo independente de suas vontades, não concluírem o ESH em 1984, poderão realizar o EIC em 1985, atendido o
prescrito no art. 15 deste Regulamento.
Art. 79. Os Oficiais Temporários do Serviço de Intendência, convocados até 31 de dezembro de 1984, são considerados como habilitados
no EIC, gozando, portanto, de todos os direitos e prerrogativas conferidos àqueles que realizarem o referido estágio.
Parágrafo único. Os Oficiais a que se refere este artigo estão obr igados a realizarem o Estágio de Habilitação a Capitão, tão logo funcio- .
ne o estágio, exceto se, em 31 de dezembro do ano anterior do funcionamento desse estágio, já forem Capitães ou possuírem o interstício para
promoção a esse posto.

DECRETO N? 90.601, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984
Altera a redação dos artigos 9.° e 17 do
Estatuto da Fundação Joaquim N abuco FUNDAJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? O caput do artigo 9? e o artigo 17 do Estatuto da Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ, aprovado pelo Decreto n? 84.561, de
15 de março de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação:
«

.

Art. 9? O Conselho Diretor da FUN DAJ será constituído
do Presidente da Fundação, como membro nato e mais 14 membros titulares e respectivos suplentes, a saber:
I - 8 (oito) escolhidos dentre pessoas que se dedíquem
preferentemente a estudos e pesquisas de natureza social, mediante indicação em lista tríplice, organizada pelo Conselho Diretor;
II - 2 (dois) representantes do Ministério da Educação e
Cultura;
HI - 2 (dois) representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);

406

ATOS DO PODER EXECUTIVO

IV - 1 (um) representante da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); e
V - I (um) representante da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).

r Art, 17.
O presidente da FUNDAJ será substituido, em
sua's faltas e impedimentos, por empregado da instituição .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

••
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 30 de novembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.602, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Suprime representações do EstadoMaior das Forças Armadas em entidades
da Administração Federal

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atr ibuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam suprimidas as representações do Estado-Maior das
Forças Armadas nas seguintes entidades:
I - Grupo Executivo de Movimentação de Safras GREMOS, da companhia Brasileira de Armazenamento CIBRAZEM, de que trata o artigo 2? do Decreto n? 88.141, de 2
de março de 1983; e
II - Comissão de Política Florestal do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, a que se refere o artigo
8? do Decreto-lei n:' 289, de 28 de fevereiro de 1967.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; 163? da Independência e
96? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
DECRETO N? 90.603, DE 3 DEZEMBRO DE 1984
Autoriza, até 31 de dezembro de 1985, o
aproveitamento dos navios estrangeiros na
cabotagem nacional, em regime de afretamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, combinado com o artigo 173 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Superintendência Nacional da Marinha Mercante
SUNAMAM, na forma do disposto no artigo 6?, item XXI, alinea i,
do Decreto n:' 88.420, de 21 de junho de 1983, autorizada a conceder, até
31 de dezembro de 1985, permissão para que navios estrangeiros possam fazer cabotagem nacional, em regime de afretamento por empresa
nacional de navegação, a fim de auxiliar, exclusivamente, no transporte das seguintes cargas:
a I frigorificadas;
b) óleos vegetais comestíveis, a granel;
c) líquidas, a granel, para fins ind u striais i
d) gás liquefeito, a granel;
e] volumes de grande peso para cuja movimentação sejam
necessários equipamentos especiais a bordo, por falta desses
equipamentos nos portos de embarque e/ou desembarque;
tl 'materiais e equipamentos destinados às atividades de
apoio marítimo às plataformas de exploração e produção de hidrocarbonetos e minerais na plataforma continental brasileira;
g) trigo nacional ensacado ou a granel, durante o periodo de
safra;
h) gêneros alimentícios de primeira necessidade, no caso de
necessidade pública;
i) veículos e demais cargas que utilizam o sistema de navios tipo «roll-ori/roll-off»; e
j) contêineres vazios e seus acessórios, desde que haja cargas para exportação nos portos de destino.
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Art. 2. As permissões para os afretamentos serão solicitadas, em
cada caso, à Superintendência' Nacional da Marinha Mercante, que 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, desde que comprovada a não existência
de navios brasileiros aptos a efetuarem o transporte pretendido.
Art. 3? Os navios estrangeiros obedecerão, obrigatoriamente, às
tabelas de fretes e taxas acessórias estabelecidas para a cabotagem nacional.
Art. 4? O presente decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1984; l63? da Independência e 96? di
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
DECRETO N? 90.604, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao subanexo Encargos Gerais da
Uníeo o crédito especial no valor de Cr$
10.000.000.000.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 2? do Decreto-lei n:' 2.158, de 27 de agosto de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito especial no valor de Cr$ 10.000.000.000 (dez bilhões de cruzeiros). conforme indicado do 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 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, 3 de dezembro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 4-12-84.
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DECRETO N? 90.605, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso ·de
Educação Fieíce da Faculdade de Educação
Fieíce de Séo Gonçalo, Rio de Janeiro.

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 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 757/84, conforme consta do Processo n?
6.474/78 CFE, e 23001.001060/84-1 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação
física, a ser ministrado pela Faculdade de Educação Física de São Gonçalo, mantida pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, com sede na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúblíca.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.606, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Concede à Siderurgia Brasileira S.A.
SIDERBRAs (Grupo Siderbrásj autorização para proceder a aumento do seu capital
autorizado, bem como do capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art.igo 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS (Grupo
Siderbrás) autorizada a promover a elevação do seu capital autorizado
em mais Crs 230.656.675.991 (duzentos e trinta bilhões, seiscentos e cinqüenta e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e um cruzeiros), bem como a elevar o capital social até o nível do
capital autorizado neste diploma legal, mediante subscrição de novas
ações.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

DECRETO N? 90.607, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova prazo de concessão outorgada a
Agro Industrial Bruno Heidrích S.A. para o
aproveitamento da energia hidráulica do
Salto do Taió, existente no Rio Taió, Município de Teiá, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 80 do Decreto n:' 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e o que
consta do Processo n? 27100.002558/84-11,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da
data da publicação deste decreto, a concessão outorgada a Agro Industrial Bruno Heidrich S.A. pelo Decreto n:' 35.819, de 13 de julho de
1954, para o aproveitamento da energia hidráulica do Salto de Taió,
existente no Rio 'I'aió, Município de Taió, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? A Agro Industrial Bruno Heidrich S.A. observará as condições previstas no Decreto n:' 35.819, de 13 de julho de 1954, e outras
que vierem a ser estipuladas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.608, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército (R-4) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e de acordo com o
disposto no artigo 47 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
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DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento Disciplinar do Exército (R·
4), que com este baixa.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos n?s 79.985, de 19 de julho de 1977, n? 82.028, de 24
de julho de 1978, n? 85.986, de 7 de maio de 1981, n:' 88.346, de 31 de
maio de 1983 e demais disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires
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TíTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO I

Generalidades
Art. 1 ~ O Regulamento Disciplinar d'l Exército tem por finalidade
especificar as .trangressões disciplinares e estabelecer normas relativas
a punições disciplinares, comportamento militar das praças, recursos e
recompensas.
Art. 2? A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio
da família militar, cumprindo existir as melhores relações sociais entre'
os militares.
§ l? Incumbe aos militares incentivar e manter a harmonia e a
amizade entre seus subordinados.
§ 2? As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração,
obrigatórias entre. os militares brasileiros, devem ser dispensadas aos
militares dos exércitos das nações amigas.
Art. 3~ A civilidade, sendo \parte da Educação Militar, é de interesse vital para a disciplina consciente. Importa ao superior tratar os
subordinados em geral, e os recrutas em particular, com interesse e
bondade. Em contrapartida, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores hierárquicos.
Art. 4? Para efeito deste Regulamento, a palavra «Comandante»,
quando usada genericamente, engloba também os cargos de Diretor e
Chefe.
CAPíTULO II

Dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina
Art. 5? A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em
níveis diferentes, por postos e graduações.
Parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações se faz conforme preceitua o Estatuto dos Militares.
Art. 6? A disciplina militar é a rigorosa observância e o, acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar.
§ I? São manifestações essenciais de disciplina:
1. a correção de atitudes;
2. a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

413

3. a dedicação integral ao serviço;
4. a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência da Instituição.
§ 2? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos
permanentemente pelos militares na ativa e na inatividade.
Art. 7? As ordens devem ser prontamente cumpridas.
§ I? Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que
der e pelas conseqüências que delas advirem.
§ 2? Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos n~cessários ao seu total entendimento e compreensão.
§ 3? Quando a ordem contrariar preceito regulamentar, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo a auto?
ridade que a emitiu, atender à solicitação.
§ 4? Cabe ao executante, que exorbitou no cumprimento de ordem
recebida, a responsabilidade pelos excessos e abusos que tenha cometido.
CAPÍTULO III
Da esfera da ação e competência para a aplicação
Art. 8? Estão sujeitos a este Regulamento os militares do Exército na ativa, reserva remunerada e reformados.
§ I? Os oficiais-generais nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar são regidos por legislação específica.
§ 2? O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares
concernentes às suas relações com militares e autoridades civis.
Art. 9? A competência para aplicar as punições disciplinares é
conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competente para
aplicá-Ias:
I
1. o Presidente da República e o Ministro do Exército, a todos
aqueles que. estiverem sujeitos a este Regulamento;
2. aos que lhes são subordinados:
ai Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe de Departamento, Secretário de Economia e Finanças, Comandante de Exército, Comandante Militar de Ârea e demais ocupantes de cargos privativos de oficialgeneral;
b) Chefe de Estado-Maior, Chefe de Gabinete, Comandante de Unidade, demais Comandantes cujos cargos sejam privativos de oficiais
superiores e Comandantes das demais Organizações Militares (OM)
com autonomia administ.rativva:
3. aos que servirem sob seus comandos,chefia ou direção:
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ai Subchefe de Estado-Maior, Comandante de Unidade incorporada, Chefe de Divisão, Seção, Escalão Regional, Administração Regional, Ajudante Geral, Ser.viço e Assessoria; Subcomandante e Subdirotor;

b) Comandante das demais subunidades ou de elemento destacado
com efetivo menor que subunidade.
§ L? Os Comandantes de Exército ou Militar de Área têm competência, ainda, para aplicar punição aos militares da reserva remunerada, reformados, ou agregados que residam ou exerçam atividades na
área de jurisdição do respectivo Comando, respeitada a precedência
hierárquica.
§ 2? A competência conferid a aos Chefes de Divisão, Seção, Escalão Regional, Administração Regional, Ajudante Geral, Serviço e Assessoria, limita-se às ocorrências relacionadas com as atividades inerentes ao serviço de suas repartições.

Art. 10. Todo militar que tiver conhecimento de um fato contrário
à disciplina, deverá participá-lo ao seu Chefe imediato, por escrito ou
verbalmente. N este último caso, deve confirmar a participação, por escrito, no prazo máximo de 48 horas.
§ I? A parte deve ser clara, concisa e precisa, deve conter os dados capazes de identificar às pessoas ou coisas envolvidas, o local, a
data e hora da 'ocorrência e caracterizar as circunstâncias que as envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais.
§ 2? Quando, para preservação da disciplina e do decoro da Instituição, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir
ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de
maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá
tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo «em nome da autoridade competente», dando ciência a esta, pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências em seu nome tomadas.

§ 3? N a prisão, como pronta intervenção para preservar a disciplina e o decoro da Instituição, a autoridade competente em cujo nome
for efetuada é aquela à qual está disciplinarmente subordinado o transgressor.
§ 4? Esquivando-se o trangressor de esclarecer em que Organização Militar serve, a prisão será efetuada em nome do Ministro do Exército e, neste caso, a recusa constitui trangressão disciplinar em conexão com a principal.
§ 5? Nos casos de participação de ocorrência com militar de OM
diversa daquela a que pertence o signatário da parte, deve este, direta
ou indiretamente, ser notificado, pela autoridade que solucionou a parte, da solução dada, no prazo máximo de seis dias úteis.
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§ 6? A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar
a solução no prazo máximo de oito dias úteis, podendo, se necessário,
ouvir as pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares. Na impossibilidade de solucioná-la nesse prazo, o motivo de~
verá ser publicado em boletim e, neste caso, o prazo não poderá exceder de trinta dias úteis. Quando a autoridade solucionar a Parte, determinando a instauração de IPM ou sindicância, a apuração dos fatos poderá ocorrer em prazo superior ao citado.
§ 7? A autoridade que receber a Parte, caso não seja de sua competência solucioná-la, deve encaminhá-la a seu superior imediato:
Art. 11. Em Guarnição Militar com mais de um OM a ação disc i~linar sobre os integrantes das mesmas é coordenada e supervisionada
por seu Comandante, por intermédio :dos Comandantes das OM existentes lia área de sua jurisdição.
I
Parágrafo único. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo
militares de mais de uma OM, caberá ao Comandante da Guarnição
apurar os fatos ou determinar sua apuração, procedendo a seguir, de
conformidade com O artigo 10 e seus parágrafos, do presente Regulamento, com os que não sirvam sob sua linha de subordinação funcional.

TÍTULO II
Transgressões disciplinares

CAPÍTULO I
Da conceituação e da espeéificação
Art. 12. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos preceitos de ética, dos deveres e das obrigações militares, na sua manifestação elementar e simples. Distingue-se do crime, militar ou comum, que
consiste na ofensa a esses mesmos preceitos, deveres e obrigações, mas
na sua expressão complexa e acentuadamente anormal, definida e prevista na legislação penal.
§ 1 ~ No concurso de crime e trangressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, apl icar-se-á , somente, a pena relativa ao crime.
§ 2? Quando, por ocasião do julgamento do crime, este for descaracterizado para transgressão ou a denúncia for rejeitada, a falta cometida deverá ser apreciada para efeito de punição, pela autoridade a que
estiver subordinado o faltoso.
§ 3? Quando, no caso previsto no parágrafo anterior, a falta tiver
sido cometida contra a pessoa do Comandante da OM, será ela apreciada, para efeito de punição, pela autoridade a que estiver subordinado o
ofendido.
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Art. 13. São transgressões disciplinares:
1. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar especificadas no Anexo I ao presente Regulamento;
2. Todas as ações ou omissões, não especificadas na relação de
transgressões do anexo acima citado, nem qualificadas como crime nas
leis penais brasileiras, que afetem a honra pessoal, o pundonor militar,
a decoro da classe e outras prescrições estabelecidas no Estatuto dos
Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra
normas e ordens de serviço emanadas de autoridade competente.
Parágrafo único. As transgressões relacionadas no Anexo I deste
Regulamento, destinam-se, por serem genéricas, a permitir o enquadramento sistemático das ações ou omissõescontrárias à disciplina. A forma, como se deu a violação dos preceitos militares deve, por isso, ser
descrita pela autoridade que pune o transgressor, no boletim em que a
punição é publicada.

CAPÍTULO II

Do julgamento

o

Art. 14. O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que considere:
1. a pessoa do trangressor;
2. as causas que a determinaram;
3. a natureza dos fatos ou atos que a envolveram;
4. as conseqüências, que dela possam advi,r.
Art. 15. No julgamento da transgressão podem ser levantadas
causas que justiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem ou a
agravem.
Art. 16. Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida:
1. na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público;
2. em legítima defesa, própria ou de outrem;
3. em obediência a ordem superior;
4. para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina;
5. por motivo de força maior, plenamente comprovado;
6. por ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente
contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade.
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Parágrafo urnco , Não haverá punição quando for reconhecida
qualquer causa de justificação.
Art. 17. )São circunstâncias atenuantes:
1. bom comportamento;
2. relevância de serviços prestados;
3. ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;
4. ter sido cometida a trangressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, não se configurando causa de justificação;
5. falta de prática do serviço.
Art. 18. São circunstâncias agravantes:
1. mau comportamento;
2. prática simultânea ou conexão de duas ou mais trangressões;
3. reincidência de trangressão, mesmo que a punição anterior te- .
nha sido verbal;
4. conluio de duas ou mais pessoas;
5. ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica ou
funcional;
6. ser praticada a transgressão:
a) durante a execução de serviço;
b) em presença de subordinado;
c) com premeditação;
d) em presença de tropa;
e) em presença de público.

CAPÍTULO m
Da Classificação.
Art. 19. A transgressão àa disciplina deve ser classificada, desde
que, não haja causa de justificação, em: leve, média e grave.
Parágrafo único. A classificação da tranegressão é de competência de quem couber aplicar a punição, respeitadas as considerações estabelecidas no artigo 14.
Art. 20. Será sempre classificada como «grave» a trangressâo da
disciplina que constituir ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.

TiTULO III
Punições disciplinares
CAPÍTULO I
Da gradação, conceituação e execução
Art. 21. A puniçao disciplinar objetiva a preservação da disciplina é deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade
que ele pertence.
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Art. 22. Segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, as punições a que estão sujeitos 05 militares, em ordem de gravidade crescente, são as que se seguem:
1. advertência;
2. repreensão;
3. detenção;
4. prisão e prisão em separado;
5. licenciamento e exclusão a bem da disciplina.
Parágrafo único. As punições disciplinares de detenção e prisão
não podem ultrapassar trinta dias.
Art. 23. Advertência - É a forma mais branda de punir. Consiste
numa admoestação feita verbalmente ao trangressor, podendo ser em
caráter reservado ou ostensivo.
§ I? Quando em caráter ostensivo, a advertência poderá ser na
presença de super-iores, no círculo de seus pares ou na presença de toda
ou parte da üM.
§ 2? A advertência, por ser verbal, não constará das alterações do
punido, devendo, entretanto, ser registrada para fins de referência, na
Ficha Individual de Punições, de acordo Com o § 6? do artigo 32, deste
Regulamento, ficha esta que deverá acompanhar o militar em caso de
movimentação.
i

Art. 24. Repreensão - Ê a censura enérgica ao trangressor, feita
por escrito e publicada em boletim.
Art. 25. Detenção - Consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer em local que lhe for determinado pela autoridade que aplicar a punição, sem que fique, no entanto, encarcerado.
§ I? O detido comparece a todos os atos de instrução e serviço,
exceto ao serviço de escala externo.
§ 2? Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicar a punição, o oficial ou aspirante-a-oficial pode ficar detido em sua residência.

Art. 26. Prisão '- Consiste no encarceramento do punido em local
próprio e designado para tal.
§ I? Os militares de círculos hierárquicos diferentes, não poderão
ficar presos na mesma dependência.
§ 2? O Comandante designará o local de prisão de oficiais, no
aquartelamento, e dos militares, nos estacionamentos e marchas.
§ 3? A dependência destinada à prisão de praças é chamada «x ad rez», devendo ser evitada a promiscuidade dos presos recuperáveis
com os que já estão passíveis de serem licenciados a bem da disciplina.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

419

§ 4? Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicar a
punição, o oficial ou aspirante-a -oficial pode ter sua residência como local de cumprimento da punição, quando a prisão não for superior a 48
horas.
§ 5? Quando a OM não dispuser de instalações apropriadas, cabe
à autoridade que aplicar a punição solicitar ao escalão superior local
para servir de prisão.

§ 6? Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à
disposição da justiça.

Art. 27. A prisão deve, em princ ípio, ser cumprida sem prejurzo
da instrução e dos serviços internos e, quando for com prejuízo, esta
condição deve ser declarada em boletim.
Parágrafo único. O punido fará suas refeições onde for determinado pelo Comandante, em princípio, no refeitório da OM.
Art. 28. Em casos especiais, a punição de prisão, para praças de
graduação inferior a Subtenente, pode ser agravada para «prisão em separado», devendo o punido permanecer encarcerado e isolado, fazendo
suas refeições no local da prisão.
Parágrafo único. A prisão em separado deve constituir, em
princípio, a parte inicial do cumprimento da punição e não deve exceder à metade da punição aplicada.
Art. 29. O recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem
nota de punição publicada em Boletim da OM, só poderá ocorrer por
ordem das autoridades referidas nos itens n" i e 2 do artigo 9?
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica no caso
configurado no § 2? do artigo 10, ou quando houver:
1.

2.
3.
4.
5.

presunção ou indício de crime;
embriaguez;
ação de psicotrópicos;
necessidade de averiguações;
necessidade de incomunicabilidade.

Art. 30. Licenciamento e Exclusão a bem da disciplina consistem
no afastamento, ex officio, do militar das fileiras do Exército, conforme
prescrito no Estatuto dos Militares.
§ 1? O licenciamento a bem da disciplina será aplicado à praça
sem estabilidade assegurada, mediante análise de suas alterações, pelas autoridades relacionadas nos itens 1 e 2, do artigo 9?, quando:

1. a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o
decoro da classe e como repressão imediata, assim se torne absolutamente necessário à disciplina;
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2. estando a praça no comportamento MAU, se verifique a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste Regulamento;
3. houver condenação por crime militar, excluídos os culposos;
4. houver prática de crime comum, apurado em inquérito, excluídos os culposos.
§ 2? O licenciamento a bem da disciplina aplicar-se-á, também,
aos oficiais da reserva mio remunerada, quando convocados, por ordem
das autoridades relacionadas no item 1 do artigo 9? e Comandantes de
Exército e Militares de Área quando houver:
1. sentença condenatória por crime militar, excluídos os culposos;
2. prática de crime comum, apurado em inquérito, excluídos os
culposos.
§ 3? O licenciamento a bem da disciplina poderá ser aplicado aos
oficiais da reserva não remunerada, quando convocados, e praças sem
estabilidade, em virtude de condenação por crime militar ou prática de
crime comum, de natureza culposa, a critério das autoridades relacionadas no item 1 do artigo 9? e Comandantes de Exército e Militares de
Área.
§ 4? Quando o licenciamento a bem da disciplina for ocasionado
pela prática de crime comum, o militar deverá ser entregue ao órgão
policial com jurisdição sobre a área em que estiver localizada a OM.
§ 5? A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao
aspirante-a-oficial e à praça com estabilidade assegurada, de acordo
com o prescrito no Estatuto dos Militares.
Art. 31. A reabilitação dos licenciados ou excluídos, a bem da
disciplina, segue o prescrito no Estatuto dos Militares e Lei do Serviço Militar e sua concessão obedecerá ao seguinte:
1. a autoridade competente para conceder a reabilitação é o Comandante da Região Militar em que o interessado tenha prestado serviço militar, por último;
2. a concessão se fará mediante requerimento do interessado, instruído com documento passado por autoridade policial do Município de
sua residência, comprovando o seu bom comportamento, como civil,
nos dois últimos anos que antecederam o pedido;
3. a reabilitação ex oflicio poderá ser determinada pelas autoridades relacionadas no item 1 do artigo 9? ou ser proposta, independente
de prazo, por qualquer outra autoridade com atribuição para excluir ou
licenciar a bem da disciplina.
4. quando o licenciamento ou exclusão a bem da disciplina for decorrente de condenação criminal, a reabilitação estará condicionada à
apresentação de documento comprobatório da reabilitação judicial, expedido pelo juiz competente;
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5. a autoridade que conceder a reabilitação, determinará a expedição do documento correspondente à inclusão ou reinclusão na reserva
do Exército, em conformidade com o grau de instrução militar do interessado.
CAPÍTULO II
Da aplicação
Art. 32. A aplicação da punição compreende uma nota de punição
(Anexo II - Modelos) e a decorrente publicação no Boletim Interno da
OM.
§ 1? Nota de punição - Contém uma descrição súmaria, clara e
precisa dos fatos e circunstâncias que configuraram a transgressão,
relacionando-a às prescritas no Anexo I, e contendo o enquadramento
que é a caracterização da transgressão, acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprimento da punição ou justificação.
§ 2? N o enquadramento serão mencionados:
1. a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos, e a
especificação dos números constantes do Anexo I ou pelo item 2 do artigo 13;
2. no caso das transgressões a que se refere o item 2, do artigo 13,
deste regulamento, tanto quanto possível, a referência aos artigos, parágrafos, letras e números' das leis, regulamentos, normas ou ordens
que forem contrariados ou contra os quais tenha havido omissão;
3. os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes ou
agravantes, ou causas de justificação;
4. a classificação da transgressão;
5. a punição imposta;
6. o local de cumprimento da punição, se for o caso;
7. a classificação do comportamento militar em que a praça punida permaneça ou ingresse;
8. a data do início do cumprimento da punição, se o punido tiver
sido recolhido à prisão de acordo com o § 2?, do artigo 10 e artigo 29;
9. a determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outras autoridades.
§ 3? Não devem constar da nota de punição comentários deprimentes ou ofensivos, permitindo-se, porém, os ensinamentos decorrentes, desde que não contenha alusões pessoais.
§ 4? Publicação em Boletim Interno - Ê o ato administrativo que
formaliza a aplicação da punição ou a sua justificação; as punições, exceto a advertência, serão publicadas em boletim e constarão das alterações do punido.
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§ 5? A nota de punição será transcrita no Boletim Interno das autoridades subordinadas àquela que impôs a punição, até o daquela sob
cuja jurisdição se achar o transgressor.
§ 6? O registro de punições para fins de referência, controle e
classificação de comportamento é efetuado em Ficha Individual de Punições, contendo os elementos constantes do § I?, deste artigo.

§ 7? Quando a autoridade que aplicar a punição não dispuser de
boletim, a publicação desta deverá ser feita, mediante solicitação escr ita, no da autoridade a que estiver subordinada.

Art. 33. A aplicação da punição deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto
de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da disciplina, e que tem em vista o benefício educativo do punido e da coletividade.
Art. 34. A publicação da punição imposta a oficial ou aspirante-aoficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser
em boletim ostensivo, se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendarem.
Art. 35.
mas:

A aplicação da punição deve obedecer às seguintes nor-

1. a punição deve ser proporcional à gravidade da .transgressão,
dentro dos seguintes limites:
a) de advertência até 10 (dez) dias de detenção, inclusive, para a
transgressão leve;
b) de detenção até 10 (dez) dias de prisão, inclusive, para a transgressão média;
c) de prisão até licenciamento ou exclusão a bem da disciplina para
a transgressão grave;
2. a punição não pode atingir o máximo previsto no item anterior,
quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes;
3. quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes a punição será aplicada conforme preponderem essas ou aquelas;
4. por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma
punição;
5.
a punição disciplinar não exime o punido da responsabilidade
civil que lhe couber;
6. na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre
si, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Havendo
conexão, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.
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Art. 36. A aplicação da primeira punição classificada como «prisão» é da competência das autoridades referidas nos itens n?s 1 e 2, do
artigo 9?
Art. 37. Nenhum transgressor será interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob a ação de psicotrópicos, mas ficará, desde
logo, preso ou detido.
Art. 38. A punição máxima que cada autoridade referida no artigo 9? pode aplicar, e aquela a que está sujeita 'o transgressor acham-se
especificadas no Anexo IH.
§ I? O Presidente da República e o Ministro do Exército têm competência para aplicar toda e qualquer punição a que estão sujeitos os
militares na ativa e na inatividade.
§ 2? Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes,
ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, tomarem conhecimento da transgressão, à de nível mais elevado competirá punir, salvo se
entender que a punição esteja dentro dos limites de competência da de
menor nível. Neste caso, a autoridade de/nível superior deverá comunicar esse entendimento à de menor nível, devendo esta participar àquela
a solução que tiver adotado.
§ 3? Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe-lhe solicitar à autoridade superior, com ação sobre o
transgressor, a aplicação da punição devida.
/
Art. 39. A punição aplicada pode ser anulada, relevada, atenuada
ou agravada pela autoridade que a aplicar. ou por outra, superior e
competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal
procedimento.
Art. 40. A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a
aplicação da mesma.
§ I? A anulação da punição deverá ocorrer quando for comprovado ter havido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação.
§ 2? A anulação poderá ocorrer nos seguintes prazos:
1. em qualquer tempo e em qualquer circunstância, pelas autoridades especificadas no item 1 do artigo 9?;
2. de dois anos, por Chefe do EME, Chefe de Departamento, Secretário de Economia e Finanças, Comandante de Exército ou Militar
de Area;
3. de um ano, por oficial-general;
4. de sessenta dias, para as demais autoridades com competência
para efetuá-Ia.
§ 3?/ Ocorrendo a anulação, durante o cumprimento de punição,
será o punido posto em liberdade imediatamente.
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Art. 41. A anulação de punição deve eliminar toda e qualquer
anotação ou registro nas alterações do militar relativos à sua aplicação
na forma estabelecida no artigo 62.
Parágrafo único. A autoridade que anular punição deverá informar ao Departamento Geral do Pessoal 80 bre sua decisão.
Art. 42. A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça na aplicação de punição e não tenha competência
para anulá-la ou não disponha dos prazos referidos no § 2? do artigo 40,
deve propor, fundamentado, a sua anulação à autoridade competente.
Art. 43. A relevação de punição consiste na suspensão de cumprimento da punição imposta e poderá ser concedida:
1. quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da mesma, independentemente do tempo de punição a cumprir; ou
2. por motivo de passagem de comando ou nas festas militares,
quando já tiver sido cumprida, pelo menos, metade da punição.
Art. 44. A atenuação ou agravação de punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicada em outra menos ou mais rigorosa, respectivamente, se assim o exigir o interesse da disciplina e
da ação educativa do punida.
§ I? A «prisão em separado» é considerada como uma das formas
de agravação da punição.
§ 2? O tempo de detenção, que tenha sido cumprido antes da publicação de agravação para prisão, será computado como se o tivesse
sido nesta última punição.
Art. 45. São competentes para anular, relevar, atenuar e agravar
as punições impostas por si ou por seus subordinados, as autoridades
discriminadas nos itens 1 e 2 do artigo 9?, devendo esta decisão ser justificada em boletim.
Parágrafo único. A atenuação e agravação de punição só poderão
ser aplicadas dentro do prazo de quatro dias úteis, contados a partir da
data em que a autoridade tomar conhecimento da punição aplicada.
CAPÍTULO III
Do cumprimento
Art. 46. O início do cumprimento de pumçao disciplinar deve
ocorrer com a distribuição do Boletim Interno da OM a que pertence o
transgressor e que publicar a aplicação da punição, ressalvado o disposto no item 8, do § 2?, do artigo 32.
§ I? N enh um militar deve ser recolhido ao local de cumprimento
da punição antes da distribuição do Boletim que publicar a nota de punição, salvo nos casos estabelecidos no artigo 29.
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§ 2? o tempo de detenção ou prisão. sem que haja aplicação de
punição. não deve ultrapassar de 72 horas.

§ 3? A contagem do tempo de cumprimento da punição tem início
no momento em que o punido for detido ou recolhido à prisão e termina
quando for posto em liberdade.
§ 4? Do Boletim Intern'o que publicar a punição deve constar a
oportunidade em que o punido será colocado "em liberdade.

Art. 47. A autoridade, que punir seu subordinado à disposição ou
a serviço de outra autoridade, deve a ela requisitar a apresentação do
punido para o cumprimento da punição.
Parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento
da punição não for a OM do transgressor, pode solicitar àquela autori-"
dade que determine o recolhimento do punido diretamente ao local designado.
Art. 48. O cumprimento da punição disciplinar por militar afastado totalmente do serviço, em caráter temporário, deve ocorrer após sua
apresentação, pronto na OM.
§ I? O cumprimento da punição será imediato nos casos de preservação da disciplina e do decoro da Instituição.
§ 2? A interrupção ou adiamento de Licença Especial (LE), Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP) ou punição disciplinar é
atribuição do Comandante, cabendo a este fixar as datas de seu início e
término.

§3? A LE e a LTIP serão interrompidas para cumprimento de
punição disciplinar restritiva da liberdade.
§ 4? Quando a punição disciplinar anteceder a entrada em gozo de
LE ou LTIP e o seu cumprimento estender-se além da data prevista para início da licença, fica esta adiada até que éesse o impedimento.

§ 5? O cumprimento de punição disciplinar imposta a militar em
gozo de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) ou Licença
para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF) somente
ocorrerá após a sua apresentação por término de licença.
§ 6? Comprovada a necessidade de LTSP, LTSPF, baixa a enfermaria ou hospital, ou afastamento inadiável da OM, do militar cumprindo punição disciplinar restritiva da liberdade, será esta sustada pelo Comandante da OM até que cesse a causa da interrupção.

Art. 49. A interrupção da contagem de tempo da punição, nos casos de baixa a hospital ou enfermaria, tem início no momento em que o
punido for retirado do local do cumprimento da punição e término no
retorno a esse mesmo local.
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Parágrafo único. O afastamento e o retorno do punido ao local de
cumprimento de punição devem ser publicados em Boletim Interno,
juntamente com a nova oportunidade em que o mesmo será colocado

em liberdade.
TÍTULO IV
Comportamento militar
Art. 50. O comportamento militar das praças espelha o seu procedimento civil e militar sob o ponto de vista da disciplina.
§ I? O comportamento militar das praças deve ser classificado
em:

Excepcional
a) quando no período de nove anos de efetivo serviço, computados
somente nos comportamentos «Bom» ou «Ótimo», não tenha sofrido
qualquer punição disciplinar;
b) quando, tendo sido condenada por crime culposo, passe dez
anos de efetivo serviço sem sofrer qualquer punição disciplinar, mesmo
que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. Neste periodo somente serão computados os anos em que a praça estiver Classificada
nos comportamentos «Bom» ou «Ótimo»:
c) quando, tendo sido condenada por crime doloso, passe doze anos
de efetivo serviço sem sofrer qualquer punição disciplinar, mesmo que
lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. Neste periodo somente
serão computados os anos em. que a praça estiver classificada nos comportamentos «Bom>. ou «Ótimo».
2. Ótimo
a) quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, contados a
partir do comportamento «Bom», tenha sido punida com a pena disciplinar de até uma detenção;
b) quando, tendo sido condenada por crime culposo, passe seis
anos de efetivo serviço, punida, no máximo, com uma detenção disciplinar, contados a partir do comportamento «Bom», mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial;
c) quando, tendo sido condenada por crime doloso, passe oito anos
de efetivo serviço, punida, no máximo, com uma detenção disciplinar,
contados a partir do comportamento «Bom», mesmo que lhe tenha sido
concedida a reabilitação judicial.
3. Bom
a) quando, no período de dois anos de efetivo serviço, tenha sido
punida com a pena disciplinar de até duas prisões;
1.
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b) quando, tendo sido condenada criminalmente, houver cumprido
os prazos previstos para a melhoria de comportamento e constantes do
§ 7? deste artigo, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial.
4j Insuficiente
a) quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido pU
nida com a pena disciplinar de duas prisões:
b) quando, tendo sido condenada criminalmente, houver cumprido
os prazos previstos para a melhoria de comportamento e constantes do
§ 7? deste artigo, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial.
5. Mau
a) quando, no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões disciplinares;
b) quando condenada por crime culposo ou doloso, desde a data
de sua condenação em primeira instância até que satisfaça as condições
para a mudança"de comportamento constantes do § 7? deste artigo.
§ 2? A classificação, reclassificação e melhoria de comportamento são da competência das autoridades discriminadas nos itens I? e 2?
do artigo 9? e necesaariamente publicadas em boletim, obedecidas as
disposições deste capitulo.
§ 3? Ao ser incorporada ao Exército, a praça será classificada no
comportamento «Bom».
§ 4? Para os efeitos deste artigo é estabelecida a seguinte equivalência .de punição: uma prisão equipara-se a: duas detenções e uma detenção equivale a duas repreensões.
§ 5? A advertência não será considerada pata fins de classificação de comportamento.
§ 6? A praça, condenada por crime ou punida com prisão em separado, ingressará automaticamente no comportamento «Mau».
§ 7? A melhoria de comportamento é progressiva, devendo observar o disposto no artigo 63 deste Regulamento e obedecer aos seguintes
prazos e condições:
1. do Mau para o Insuficiente:
a) punição disciplinar - dois anos de efetivo serviço, sem punição;
b) crime culposo - dois anos e seis meses de efetivo serviço, sem
punição;
c) crime doloso - três anos de efetivo serviço, sem punição,
2. do Insuficiente para o Bom:
a) punição disciplinar - um ano de efetivo serviço sem punição,
contados a partir do comportamnto «Insuficiente»:
M
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b) crime culposo - dois anos de efetivo serviço sem punição, contados a partir do comportamento «Insuficiente);
c) crime doloso - três anos de efetivo serviço sem punição, contados a partir do comportamento «Insuficiente»:
3. do Bom para o Otimo:
- deverá ser observada a prescrição constante do item 2 do § I?
deste artigo;
4. do Otimo para o Excepcional:
- deverá ser observada a prescrição constante do item 1 do § I?
deste artigo.
§ 8? A reclassificação do comportamento far-se-á em Boletim Interno da Organização Militar, por meio de uma «Nota de Rac1assificação de Comportamento» uma vez decorridos 08 prazos citados no parágrafo anterior mediante:
1. requerimento do interessado, quando se trata de pena criminal,
ao Comandante da própria OM, se esta for comandada por OficialGeneral; caso contrário o requerimento deve ser dirigido ao Comandante da OM enquadrante, cujo cargo seja privativo do Oficial-General;
2. solicitação do interessado ao Comandante imediato, nos casos
de punição disciplinar.
§ 9? A reclassificação dar-se-á na data da publicação do despacho
da autoridade responsável.
§ 10. A condenação de praça por contravenção penal é, para fins
de classificação de comportamento, equiparado a uma prisão.

TiTULO V

Recursos e recompensas
CAPiTULO I

Dos recursos
Art. 51. Interpor recurso disciplinar é o direito concedido ao militar que se julgue sobordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado
por superior hierárquico, na esfera disciplinar.
Parágrafo único. São recursos disciplinares:
1. O pedido de reconsideração de ato;
2. a queixa;
3. a representação.
Art. 52. Reconsideração de ato - é o recurso interposto mediante
requerimento, por meio do qual o militar que se julgue, ou julgue su-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

429

bordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato, o reexame de sua decisão e a reconsideração
do ato.
§ I? O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado
através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado.
§ 2? O pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no
prazo máximo de dois dias úteis, a contar da data em que o militar tomar, oficialmente, conhecimento do- ato cuja reconsideração pleiteia.

§ 3? O despacho da autoridade, a quem é dirigido o pedido de reconsideração de ato, não deve ultrapassar o prazo máximo de cinco
dias úteis.

Art. 53. Queixa - é o recurso disciplinar, normalmente redigido
sob a forma de ofício ou parte, interposto pelo militar que se julgue injustiçado e dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade
contra quem é apresentada a queixa.
§ I? A apresentação da queixa só é cabível após o pedido de reconsideração de ato ter sido solucionado e publicado em Boletim Interno da OM onde serve o queixoso.
§ 2? A apresentação da queixa deve ser feita dentro de um prazo
de cinco dias úteis, a contar da publicação, em Boletim Interno, da solução de que trata o parágrafo anterior.
§ 3? O queixoso deve informar, por escrito, à autoridade de quem
vai se queixar, do objeto do recurso discipliriar que irá apresentar.
§ 4? O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, até que o mesmo seja julgado. Deve, no entanto, permanecer na Guarnição Militar onde serve, salvo a existência de fatos que contra-indiquem a sua permanência na
mesma.

Art. 54. Representação - é o recurso disciplinar, normalmente
redigido sob a forma de ofício ou parte, interposto por autoridade que
julgue subordinado seu estar sendo vítima de injustiça ou prejudicado
em seus direitos, por ato de autoridade superior.
Parágrafo único.. A apresentação deste recurso disciplinar deve
seguir os mesmos procedimentos prescritos no artigo 53 e seus parágrafos.
Art. 55 A apresentação dos recursos disciplinares mencionados
no parágrafo único do artigo 51 deve: ser feita individualmente, tratar
de caso específico, cingir-se aos fatos que o motivaram, fundamentar-se
em novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos e não conter comentários.
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§ I? Das soluções de queixa ou representação, só cabe recurso até
o Ministro do Exército.
§ 2? Contra a decisão do Ministro do Exército o único admissivel
é o pedido de rcconsídcração à mesma autoridade.
Art. 56~ O recurso disciplinar que contrarie o prescrito neste
capitulo é considerado prejudicado pela autoridade a quem foi destinado, cabendo a esta mandar arquivá-lo e publicar sua decisão em boletim fundamentadamente.
Parágrafo úncio. A tramitação de recursos disciplinares deve ter
tratamento de urgência em todos os escalões.

CAPÍTULO II
Cancelamento de registros e punições
Art. 57. Poderá ser concedido ao militar o cancelamento de punições e outras notas a elas relacionadas em suas alterações.
Art. 58. O cancelamento de punição pode ser -concedido ao militar
que o requerer, desde que satisfaça a todas as condições abaixo:
I? não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória à honra
pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe;
2? ter o r~querente '.,bonf5 serviços prestados, comprovados pela
análise de suas alterações;
.
3? ter o requerente conceito favorável de seu comandante;
4? ter o requerente completado, sem qualquer punição: \
a) nove anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for pr isão disciplinar;
b) cinco anos de ef~tivo serviço, quando a punição a cancelar {or
repreensão ou detenção disciplinar.
§ 1? O cancelamento das punições não interfere nas mudanças de
comportamento previstas no § 7? do artigo 50.
§ 2? O cancelamento dos registros criminais será efetuado mediante a apresentação da competente reabilitação judicial:
1? ao Cmt OM, quando Se tratar de crime culposo;
2? ao Cmt de OM comandada por Oficial-General, quando se tratar de crime doloso.
§ 3? As punições escolares, que não sejam de ordem moral, poderão ser canceladas, por ocasião da conclusão do curso, a critério do Comandante do Estabelecimento de Ensino, independentemente de requerimento ou tempo de serviço sem punição.
.

Art. 59. São autoridades competentes para solucionar requerimento de cancelamento de punições, os Chefes do Estado-Maior do
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Exército e Departamentos, Comandantes de Exército e Militares de
Área, Secretário-Geral do Exército, Secretário de Economia e Finanças
e Chefe de Gabinete do Ministro do Exército, em relação aos seus subordinados.
Parágrafo' único. A competência para cancelar punições, de que
trata este artigo, não poderá ser delegada.
Art. 60. A entrada de requerimento solicitando cancelamento de
punição, bem' como a solução dada ao mesmo, devem constar no Boletim Interno da OM, ou proceder de acordo com o § 7? do artigo 32, deste Regulamento.
Art. 61. O Presidente da República e o Ministro do Exército podem cancelar uma ou todas as punições de militares sujeitos a este Regulamento, independentemente das condições enunciadas no artigo 58. .
Parágrafo único. O cancelamento de punições, com base neste artigo, quando instruído com requerimento ou proposta, deverá ser fundamentado com fatos que possam justificar plenamente a excepcionalidade da medida requerida ou proposta, devendo ser ratificada ou não,
obrigatoriamente, nos pareceres das autoridades da cadeia de comando,
quando do encaminhamento da documentação à apreciação ministerial.
Art. 62. Todas as anotações relacionadas com as punições e penas canceladas devem ser tingidas de maneira que não seja possivel a
sua leitura. Na margem onde foi eliminado o registro, deve ser aposto,
para permitir a melhoria do comportamento:
I? o número e a data do boletim da autoridade que procedeu o
cancelamento;
2? o item do § 2? do artigo 58 deste Regulamento, quando se tratar
de reabilitação judicial;
3? a rubrica da autoridade competente para assinar as folhas de alterações do interessado.
Parágrafo único. A autoridade que suprimiu o registro deverá informar esse ato ao Departamento-Geral do Pessoal.
Art. 63. As contagens dos prazos estipulados para a mudança de
comportamento e o cancelamento de registros começa a partir da data:
I? da publicação, no caso de repreensão;
2? do cumprimento do último dia de detenção, prisão disciplinar.
ou pena criminal.

CAPiTULO III

Das recompensas
Art. 64. As recompensas constituem reconhecimentos aos bons
serviços prestados por militares.
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Parágrafo único. Além de outras previstas em leis e regulamentos
especiais, são recompensas militares:
I? o elogio;
2? as dispensas do serviço;
3? as dispensas da revista do recolher, para as praças.
Art. 65. a elogio pode ser individual ou coletivo.

a

§ I?
elogio individual, que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente deverá ser formulado a militares que se
tenham destacado no desempenho de ato de serviço ou ação meritória.
Os aspectos principais que devem ser abordados são os referentes aos
valores moral, cívico e intelectual, aptidões profissionais, espírito m ilitar e capacidade de Comando ou Chefia.
§ 2? A descrição do fato ou fatos que motivarem o elogio deve,
embora sucinta, precisar a atuação do elogiado e citar, expressamente,
os atributos de sua personalidade que ficarem evidenciados. A línguagero deve ser sóbria, como convém ao estilo militar, evitando-se generalizações e adjetivações ocas, desprovidas de real significado.

§ 3? Os elogios, quando concedidos por transferência para are·
serva, poderão conter, a título de homenagem, ou mesmo de exemplo,
breve referência sobre fatos de períodos anteriores da vida do militar,
que mereceram destaque especial e ressaltem atributos dignos de nota.
§ 4? Só serão registrados nos assentamentos dos militares os elogios individuais obtidos no desempenho de funções próprias do Exército ou consideradas de natureza militar e concedidos por autoridades
com atribuição para fazê-lo.
§ 5? As autoridades que possuem competência para conceder elogios são as especificadas no artigo 9? deste Regulamento, obedecidos os
universos de atuação contidos no mesmo.

Art. 66.

As dispensas do serviço, como recompensa, podem ser:

I? dispensa total do serviço, que isenta o militar de todos os trabalhos da aM, inclusive os de instrução;
2? dispensa parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos,
que devem ser especificados na concessão.
§ I? A dispensa total do serviço para ser gozada fora da guarnição, fica subordinada às mesmas normas de concessões de férias.
§ 2? A dispensa total do serviço é regulada por periodo de 24 horas, contados de boletim a boletim e a sua publicação deve ser feita, no
mínimo, 24 horas antes de seu início, salvo por motivo de força maior.

Art. 67. A concessão de dispensa do serviço, como recompensa, no
decorrer de um ano civil, obedecerá a segumte gradação:
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I? o Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe de Departamento,
Secretário de Economia e Finanças, Comandante de Exército e Comandante Militar de Área: até 20 dias, consecutivos ou não;
2? os oficiais-generais, exceto os especificados no item anterior, e
demais militares que exerçam funções de oficiais-generais: até 15 dias,
consecutivos ou não;
3? o Chefe de Estado-Maior, Chefe de Gabinete, Comandante de
Unidade, Comaridante das demais üM com autonomia administrativa
e os daquelas cujos cargos sejam privativos de oficial superior: até 8
dias, consecutivos ou não;
4? as demais autoridades competentes para aplicar punições até 4
dias, consecutivos ou não.
§ I? A competência de que trata este artigo não vai além dos subordinados que se acham inteiramente sob a jurisdição da autoridade
que conceda a recompensa.
§ 2? O Presidente da República e o Ministro do Exército têm competência para conceder dispensa do serviço aos militares do Exército,
corno recompensa, até o máximo de 30 dias, consecutivos ou não, por
ano civil.
Art. 68. A concessão de dispensa da revista do recolher é da competência dos Comandantes de Unidade de Subunidade.
Parágrafo único. Durante as situações extraordinárias, salvo motivo de força maior, não haverá dispensa da revista do recolher.
Art. 69. Quando a autoridade que conceder a recompensa não dispuser de boletim para a sua publicação, esta deve ser feita, mediante
solicitação escrita, no da autoridade a que estiver subordinado.
Art. 70. São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados as autoridades
discriminadas nos itens 1 e 2 do artigo 9?, devendo essa decisão ser justificada em boletim, dentro do prazo de quatro dias úteis de sua concessão.

TÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 71. Os julgamentos a que forem submetidos os militares, perante Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina, serão cond uzidos segundo legislação específica e normas próprias ao funcionamento dos referidos Conselhos.
Parágrafo único. As causas determinantes que levam o militar a
ser submetido a um destes conselhos, ex oEficio ou a pedido, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados conselhos.
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Art. 72. A nomeação do Conselho de Justificação, bem como a solução do processo dele resultante, é da competência do Ministro do
Exército, consoante <? estatuído na legislação pertinente.
Art. 73. A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberacâo
própria ou por ordem superior, é da competência:
1. do Oficial-General, em função de Comando, Direção ou Chefia
mais próxima, na linha de subordinação direta do aspirante-a-ofícial e
subtenente da ativa, a ser julgado;

2. do Comandante de Região a que estiver vinculada a praça da
reserva remunerada ou reformada, a ser julgada;
3. do Comandante ou autoridade com atribuição disciplinar equivalente, para as demais-praças com estabilidade assegurada.
§ I? A solução do processo resultante do Conselho de Disciplina é
da competência da autoridade nomeante do mesmo e a exclusão a bem
da disciplina, ou reforma, decorrente desta solução são da competência
do Ministro do Exército.

§ 27 Da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior da autoridade nomeante, cabe recurso ao Ministro do Exército, na
conformidade do estabelecido na legislação pertinente.

Art. 74. Às Enfermeiras Militares, atendidas a situação hierárquica e as peculiaridades do sexo, aplicam-se as disposições do Regulamento Disciplinar do Exército.
Art. 75. As autoridades com competência para aplicar puniçoes,
julgar recursos ou conceder recompensas, devem difundir prontamente
a informação dos seus atos aos órgãos interessados, considerando as
normas, os prazos estabelecidos e os reflexos que tais atos têm na aituação e acesso do pessoal militar.
Art. 76. A prisão para averiguação, bem como a prisão preventiva de que trata o artigo 18 e seu Parágrafo único do CPPM, não são
punições disciplinares, mas medidas administrativas, não se enquadrando, portanto, nos artigos 40 e 58 deste Regulamento.
Parágrafo único. Mesmo que o militar venha a ser absolvido, deverá continuar o registro em seus assentamentos, para salvaguardar interesse pessoal e da própria administração, uma vez que não implica
em nenhuma restrição para a carreira militar.
Art. 77. O Ministro do Exército poderá baixar instruções complementares que se fizerem necessárias à interpretação, orientação e aplicação deste Regulamento.
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TÍTULO VII
Disposições Transitórias
Art. 78. As novas regras sobre classificação e melhoria de comportamento, e sobre cancelamento de registros criminais por este Regulamento somente serão aplicadas às transgressões e crimes ocorridos
após a data de sua aprovação.

ANEXO I
RELAÇÃO DE TRANSGRESSÚES

1.

Faltar a verdade.

2. Utilizar-se do anonimato.
3. Concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre militares ou seus familiares.
4. Deixar de exercer autoridade compatível com seu posto ou graduação.
5. Deixar de punir transgressor da disciplina.
6. Não levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade
competente, no mais curto prazo-o
7. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir norma regulamentar na
esfera de suas atribuições.
8. Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência
no âmbito de suas atribuições, quando se julgar suspeito ou impedido
de providenciar a respeito.
9. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda informação que tiver sobre
iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço,
logo que disto tenha conhecimento.
10. Deixar de informar processo que lhe for encaminhado, exceto
nos casos de suspeição, impedimento ou absoluta falta de elementos,
hipóteses em que estas circunstâncias serão fundamentadas.
11. Deixar de encaminhar à autoridade competente, na linha de
subordinação e no mais curto prazo, recurso ou documento que receber,
desde que elaborado de acordo com os preceitos regulamentares, se não
for da sua alçada a solução.
12. Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem -jud ic ial ou
policial de que esteja investido ou que deva promover.
13. Apresentar parte ou recurso sem seguir as normas e preceitos
regulamentares, em termos desrespeitosos, com argumentos falsos ou
de má-fé, ou mesmo sem justa causa ou razão.
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14. Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso.
15. Recorrer ao judiciário sem antes esgotar todos os recursos administrativos.
16. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida, tão logo seja possível.
17. Retardar, por negligência, a execução de qualquer ordem.
18. Aconselhar ou concorrer para que não seja cumprida qualquer
ordem de autoridade competente, ou para retardar a sua execução.
19. Deixar de cumprir ordem recebida.
20. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer
dever militar.
21. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção,
qualquer serviço ou instrução.
22. Causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes no serviço
ou na instrução, por imperícia, imprudência ou negligência.
23. Disparar arma por imprudência ou negligência.
24. Não zelar devidamente, danificar ou extraviar, por negligência
ou desobediência a regras ou normas de serviço, material da Fazenda
N acional que esteja ou não sob sua responsabilidade direta.
25. Não ter pelo preparo próprio, ou pelo de seus comandados,
instruendos ou educandos, a dedicação imposta pelo sentimento do dever.

em

26. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições,
por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade de
que venha a tomar conhecimento.
27. Deixar de participar a tempo, à autoridade imediatamente superior, impossibilidade de comparecer à OM, ou qualquer ato de serviço para o qual tenha sido escalado ou a que deva assistir.
28. Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que
deva tomar parte ou assistir.
29. Permutar serviço sem permissão de autoridade competente.
30. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado.
31. Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de
disposição legal ou ordem.
32. Deixar de apresentar-se, nos prazos regulamentares, à OM para que tenha sido transferido ou classificado e às autoridades competentes, nos casos de comissão ou serviço extraordinário para os quais
tenha sido designado.
33. Não se apresentar ao fim de qualquer afastamento do serviço
ou, ainda, logo que souber que o mesmo foi interrompido.
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34. Representar a OM e mesmo a corporação, em qualquer ato,
sem estar devidamente autorizado.
35. Tomar compromisso pela OM que comanda ou em que serve,
sem estar autorizado.
36. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, que comprometam o bom nome da classe.
37. E squivar-se em satisfazer compromissos de ordem moral ou
pecuniária que houver assumido.
38. Não atender à observação de autoridade competente no sentido de satisfazer débito já reclamado.
39. Não atender à obrigação de dar assistência a sua família ou
dependente legalmente constituídos.
40. Fazer diretamente, ou por intermédio de outrem, transações
pecuniárias envolvendo assunto de serviço, bens da Fazenda Nacional
ou material cuja comercialização seja proibida.
41. Realizar ou propor empréstimos em dinheiro envolvendo superior, igualou subordinado, desde que auferindo lucro.
42. Ter pouco cuidado com o asseio próprio ou coletivo, em qualquer circunstância.
43. Portar-se sem compostura em lugar público.
44. Deixar de tomar providências cabíveis, com relação ao procedimento de seus dependentes junto à sociedade, quando devidamente
admoestado por seu Comandante.
45. Freqüentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade
ou da classe.
46. Portar arma a praça sem estar de serviço ou sem autor íz ação,
47. Permitir, tolerar ou praticar atos contrários à apresentação
correta dos Símbolos Nacionais.
48. Içar ou arriar Bandeira Nacional ou insígnia de Comandante
sem ordem para tal.
49.

Executar toques ou sinais regulamentares, sem ordem para

tal.
50. Conversar ou fazer ruídos em ocasiões, lugares ou horas impróprios.
51.

Espalhar boatos ou notícias tendenciosas.

52. Provocar ou fazer-se causa, voluntariamente, de alarma injustificável.
5B.

Usar violência desnecessária no ato de efetuar prisão.

54.

Maltratar preso sob sua guarda.
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55. Deixar alguém conversar ou entender-se com preso incomunicável, sem autorização de autoridade competente.
56. Comunicar-se com sentinela ou preso incomunicável, sem para
isso estar autorizado por sua função ou autoridade competente.
57. Deixar que presos conservem em seu poder instrumentos ou
objetos não permitidos.
58. Conversar, distrair-se, sentar-se ou fumar, a sentinela ou
plantão da hora.
59. Consentir a sentinela ou plantão da hora, na formação de
grupo ou permanência de pessoa junto a seu posto.
60. Fumar em lugar ou ocasião onde seja vedádo ou quando se dirigir a superior.
61. tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, em área militar ou sob jurisdição militar.
62. Tomar parte, em área militar ou sob jurisdição militar, em discussão a respeito de política ou religião, ou provocá-la.
63. Manifestar-se o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a
respeito de assuntos políticos.
64. Tomar parte, fardado, em manifestações de natureza políticopartidária.
65. Discutir ou provocar discussões, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de
natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado.
66. Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial, cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à ,boa ordem do serviço.
67. Dar conhecimento de atos, documentos ou assuntos militares a
quem deles não deva ter conhecimento ou não tenha atribuições para
neles intervir.
68. Publicar ou contribuir .para que sejam publicados documentos,
fatos ou assuntos militares que possam concorrer para o desprestígio
do Exército ou que firam a disciplina ou a segurança.
69. Comparecer o militar da ativa, ~ qualquer solenidade, festividade ou reunião militar, ou de caráter militar, em trajes civis ou com
uniforme diferente do marcado.
70. Deixar o superior de determinar a saída imediata de solenidade militar ou civil, de subordinado que a ela compareça em uniforme
diferente do marcado.
71. Apresentar-se em qualquer situação, desuniformizado, mal
uniformizado ou com o uniforme alterado.
72. Sobrepor ao uniforme insígnia ou medalha não regulamentar,
bem como, indevidamente, distintivo ou condecoração.
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73. Recusar ou devolver insígnia, medalha ou condecoração que
lhe tenha sido outorgada.I
74. Usar o militar, em via pública, uniforme inadequado, contrariando o RUE ou normas a respeito.
75. Vagar ou passear o cabo ou soldado, não engajado, pelas ruas
ou logradouros públicos. em horas de instrução ou após às 22 horas,
sem permissão escrita da autoridade competente.
76. Usar traje civil o cabo ou soldado, 'sem a devida permissão escrita de autoridade competente.
77. Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o militar, por lugar que
não seja para isso designado.
78. Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o cabo ou soldado, com .
objeto ou embrulho, sem autorização do comandante da guarda ou autoridade similar.
79. Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, ao entrar em OM onde
não sirva, de dar ciência da sua presença ao oficial-de-dia e em seguida
de procurar o Comandante ou o mais graduado dos oficiais presentes,
para cumprimentá-lo.
80. Deixar o subtenente, sargento, cabo ou soldado, ao entrar em
OM onde não sirva, de apresentar-se ao oficial'-de-dia ou a seu substituto legal.
.
.
81. Deixar o Cmt da Guarda ou responsável pela segurança correspondente, de cumprir as prescrições regulamentares com respeito aentrada ou permanência na OM de civis ou militares estranhos à mesma.
82. Penetrar o militar, sem permissão ou ordem, em aposentos
destinados a superiorou onde este se ache, bem como em qualquer lugar onde a entrada lhe seja vedada.
83. Penetrar ou tentar penetrar o militar em alojamento de outra
subunidade, depois da revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos, que, por suas funções, sejam a isto ohrigados.
84. Permanecer a praça em dependência da OM onde sua presença
não seja permitida.
85. Tentar entrar em OM com força armada, ou dela tentar sair,
sem prévio conhecimento ou ordem da autoridade competente.
86. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar' sob jurisdição militar, material, viatura ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem
do responsável ou proprietário.
87. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OM, fora das
horas de expediente, desde que não seja o respectivo chefe ou sem sua
ordem escrita com a expressa declaração de motivo, salvo em situações
de emergência.
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88. Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa.
89. Deixar de portar o militar o seu documento de identidade, estando ou não fardado.
90. Maltratar ou não ter o devido cuidado no trato com animais
pertencentes à Fazenda Nacional.

91.
92.

Desrespeitar, em público, as convenções sociais.
Desconsiderar ou desrespeitar autoridade civil.

93. Desrespeitar corporação judiciâria militar. ou qualquer de
seus membros, bem como, criticar em público ou pela imprensa, seus
atos ou decisões.
94.

Apresentar-se a superior hierárquico ou retirar-se de sua pre-

sença, sem obediência às normas regulamentares.

95. Deixar, quando estiver sentado, de oferecer seu lugar a superior, ressalvadas as exceções previstas no Regulamento de Continências,- Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.
96. Sentar-se a praça, uniformizada, em público, à mesa em que
estiver oficial ou vice-versa, exceção feita aos alunos de Escolas de
Formação de Oficiais, quando autorizados pelo oficial.
97.

Tomar passagem a praça, para o camarote ou cabine onde via-

j ar oficial.

98. Tomar parte o oficial em jogos coletivos com praças, salvo
quando autorizado pelo Comandante, Chefe ou Diretor.
99. Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado.
100. Deixar o subordinado de cumprimentar superior , uniformizado ou não, neste último caso desde que o conheça, ou de prestar-lhe as
homenagens e sinais regulamentares de consideração e respeito.
101. Deixar o militar, presente a solenidades, internas ou externas, onde se encontrarem superiores hierárquicos, de saudá-los de acordo com as normas regulamentares.
102. Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, diariamente, tão logo
seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao Comandante e ao substituto legal imediato da OM onde serve, para cumprimentá-los, salvo ordem ou instruções a respeito.
103. Deixar o subtenente ou sargento, diariamente, tão logo seus
afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu comandante- de subunidade ou chefe imediato.
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104. Negar-se a receber vencimento, alimentação, fardamento,
equipamento ou material que lhe seja destinado ou deva ficar em seu
poder ou sob sua responsabilidade.
105. Dirigir-se, refer-ir-se ou responder de maneira desatenciosa a
superior.
106. Censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo seja entre militares ou seja entre civis.
107. Procurar desacreditar seu igualou subordinado, seja entre
militares ou seja entre civis.
108. Ofender, provocar ou desafiar, com atos ou palavras igualou
superior.
109. Ofender, provocar ou desafiar; com atos ou palavras seu suo
bordinado.
110. Ofender a moral e os bons costumes por atos, gestos ou pala-vras.
111. Participar de rixa, ou promovê-la, inclusive luta corporal
com superior, igualou subordinado.
112. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reinvindicatório, seja de' critica ou de apoio
a ato de superior, com exceção das demonstrações íntimas de boa e sã
camaradagem e com conhecimento do homenageado.
113. Aceitar o militar qualquer manifestação coletiva de seus subordinados, salvo a exceção do número anterior.
114. Autorizar, promover ou assinar petição coletiva dirigida a
qualquer autoridade civil ou militar.
115. Dirigir memorial ou petição, a qualquer autoridade civil, sobre assunto da alçada da administração do Exército.
116. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir em área militar ou
sob a jurisdição militar, publicações, estampas ou jornais que atentem
contra a disciplina ou a moral.
117. Ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou sob a jurisdição militar, inflamável ou explosivo, sem conhecimento ou permissão da autoridade competente.
118. Ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou sob jurisdição militar, bebida alcoólica, salvo quando devidamente autorizada.
119. Comparecer a qualquer ato de serviço em estado de embriaguez, ou ernbriagar-se durante o mesmo, embora tal estado não tenha
sido constatado por médico.
120. Falar, habitualmente, lingua estrangeira em estacionamento
ou organização militar, exceto quando o cargo ocupado pelo militar o
exigir.
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121. Exercer o militar da ativa qualquer atividade comercial ou
industrial, ressalvadas as permitidas pelo Estatuto dos Militares.
ANEXO II
MODELO DE NOTA DE PUNIÇAO

O Soldado n?

da

Cia, F

de Tal,

por ter chegado atrasado ao primeiro tempo de instrução de 20 do cor-

rente (n:' 28 do Anexo I, com a agravante do n:' 3 do artigo 18, tudo do
RDE, transgressão leve), fica repreendido, ingressa no «comportamento
mau.).
- O Cabo n?
da
Cla, F
de Tal, por
ter maltratado, no dia
do corrente, o preso F
, que estava
sob sua guarda (n? 54 do Anexo I, com as atenuantes dos nr s 1 e 2 do
artigo 17, tudo do RDE, transgressão média), fica detido por 8 dias,
permanece no «comportamento bom».
- O Soldado n?
da
Cia, F
de Tal,
por ter faltado à verdade na sindicância feita pelo Capo F
..
do corrente (n:' 1 do Anexo I, com a agravante da
no dia
letra c do n? 6 do artigo 18e a atenuante do n:' 1 do artigo 17, do RDE,
transgressão grave), fica preso por 15 dias, ingressa no «comportamento insuficiente».
- O Cabo n?
do
Esqd, F
de Tal, por
ter sido encontrado no interior do quartel em estado de embriaguez, no
dia
do
[n:' 119 do Anexo l, com a agravante da letra
a do n:' 6 do artigo 18 e a atenuante do n? 1 do artigo 17, tudo do RDE,
transgressão grave), fica preso por 10 dias, sendo 08 dois primeiros
dias de prisão em separado; ingressa no «comportamento mau». Esta
punição é a contar de
(data em que o militar foi recolhido
à prisão).
Observação: Não dispondo de boletim, autoridade que aplicar a punição caberá solicitar sua publicação no boletim daquela a que estiver subordinado.
à

,

Postos

e

20 dias de prisão'"

20 dias de prisão

de

15 dias de prisão'"

15 dias de prisão

Chefe de Estado-Maior,
Chefe de Gabinete, cemandante de Unidade,
demais
Comandantes
cujos cargos sejam privativos de Oficiais superiores e Comandantes
dai! demais Organizaç(les Militares (OMI com
autonomia e dminiatratfva

Licenciamento a bem da disciplina

Licenciamento a bem da disciplina

Cadetes e Alunos da
EPCEx
Alunos de Õrgãoe de
FormaçJI.:o de Sargentos

Alunos de Orgãos de
Formação de Oficiais da
Reserva.
Alunos de Õrgãoa de
Formação de Reservisto.

ObssrvaÇ<1slI:
lI) Conforme possuam ou não estabilidade assegurada.
(2) De acordo com a legislação concernente a Conselho de Díscipliua.
(3) Autoridades estabelecidas no § l~ do artigo 9~ deste Regulamento.

30 dias de prisão'»

30 dias de prisão'"

30 dias de prislio ou licenciamento a bem da disciplina'"

30 dias de prisão

30 diss de príeão"

30 dias de prisão

Sargentos, Cabos e Soldados da Reserva Rernunerada ou Reformados

Aspirantes-a-Oficial
Subtenentes da Reserva
Remunerada ou Reformedos

,

Sargentos, Cabos e Soldados da Ativa

Aspirantes-a-Oficial
Subtenentes da Ativa

de.

Oficiais da Reserva Remunerada ou Reforma-

de.

Oficiais de Reserva,
convocados ou mobiliza-

Oficiais de Carreira de
Ativa

Graduações

jam privativos
Oficial-General

do Estado- Demais Comandan·
do Exército, 009 cujos cargos se-

Chefe de Depertamanto, Secretário de
Economia e Einanças, Comandante de
Exército, Comandate Militar de Àrea

Maior

Chefe

Repreensão

10 dias de prisão

-

15 dias de prisão

10 dias de pr-isão

-

6 dias de prisão

<,o

<,.

8 dias de deten

-

8 dias de prtsao

8 dias de deten

-

Repreensão

bunidades

Comandantes

d" demais Suo

ou
elemento deetacada com efet;Admlaiatração Regional, vo menor que
Ajudante Geral, Serviço aubunidade
e Assessoria; Subcomandante e Subdiretor

Subchefe
de EstadoMaior, Comandante de
incorporada,
Unidade
Chefe de Divisão, S,·
<,o, Escalão. Regional,

bem

de

- Exclusão a bem da
disciplina ,,,
- Punições estabelecidas ne. regulamentos especttícos das organíaaçôes a Que pertecem

Prisão em separado

pris([o em sepnrndo
- ExclusãO n hem dn
disciplinn'"

Exclusão e
disciplina ",

O oficial da Reserva
remunerada,
nao
convocado,
Quando
pode ser licenciado e
bem da disciplina

Outras Punições a que
estão sujeitos

ANEXO III
Quadro de Punições Máximas, referidas no artigo 38, que podem aplicar as autoridades
definidas nos itens 2, 3 e § I? do artigo 9? e a que estão sujeitos os transgressores
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DECRETO N? 90.609, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Televisão Carimã
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Cascavel, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lU, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n:' 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
8.145/84, (Edital n? 78/84);
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Carimã Ltda., para
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe fo'i dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua pu blicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 90.610, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União, em favor
de diversos Órgãos, Créditos Suplementares no valor de
1.855.900.000.000', e dá
outras providências.

c-s

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? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

445

DECRETA:
Art. I? Ficam abertos ao Orçamento da União, (Lei n? 7.155, de 5
de dezembro de 1983), na forma especificada no Anexo I deste decreto,
créditos suplementares no valor de Cr$ 1.855.900.000.000 (um trilhão, oitocentos'e cinqüenta e cinco bilhões e novecentos milhões de cruzeiros].
mediante utilização dos recursos indicados no artigo I? da Lei n:' 7.258,
. de 3 de dezembro de 1984.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no Ir.O,

de 5-12·84.

DECRETO N? 90.611, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio. o crédito suplementar no valor
de Crs 900.000.000, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

O f RESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item VII, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNR.C, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 900.000.000 (novecentos 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 são os provenientes do excesso de arrecadação de Recursos
Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pelo Departainento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, do Ministério da Indústria e
do Comércio.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições. em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no D.O. de 6-12-84.

DECRETO N? 90.612, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Oulture, o crédito suplementar no v81o~ de Cr$
4.954.720.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. 1?

Fica aberto ao Ministêrio da Educação e Cultura, em fa-

vor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$

4.954.720.000 (quatro bilhões, novecentos e cinqüenta e quatro milhões e
setecentos e vinte mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I destedecreto.
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, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O, de 6-12·84.
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DECRETO N? 90:613, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre a Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União, O crédito suplementar no valor de Cr$
3.063.858.000, 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 5?, item HI, da Lei nf 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional e da Secretaria de Planejamento e Entidades Supervisionadas e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.063.858.000 (três bilhões, sessenta e três
milhões e oitocentos 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 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, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 6-12-84.

DECRETO N? 90.614, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Relações Exteriores e ao subanexo Encargos Financeiros
da Uníéo, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 8.865.200.000, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que Ibe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item HI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores e ao
subanexo Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão

do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$
8.865.200.000 (oito bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões e duo
zentos 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, 5 de dezembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 6-12-84.

DECRETO N? 90.615, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral. o crédito especial no
valor de Cr$ 1.700.000.000. 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 I?, da Lei n:' 7.252, de 23 de novembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito especial no valor de Cr$ 1.700.000.000 (um bilhão 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 do produto de Operação de Crédito Interna, contratada junto à Caixa Econômica Federal.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 6-12-84.

DECRETO N? 90.616, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o credito suplementar no valor de Cr$
18.110.242.000, para reforço de dotaçã.o ccnsignede 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 5?, item VI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$
18.110.242.000 (dezoito bilhões, cento e dez milhões, duzentos 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 do excesso de arrecadação de receita proveniente
de operação de créditocontratada pelo Ministério da Marinha, no exterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispos ições em contrário.
Brasilia, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 6·12-84.
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DECRETO N? 90.617, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
ture, o credito suplementar no valor de Cr$
10.000.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000 (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 do Excesso de Arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro, no valor de Cr$ 10.000.000 (dez milhões
de cruzeiros).
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no D.O.

de 6-12-84.

DECRETO N? 90.618, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre li Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$
489.834.000, 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 5?, item III, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Crs
489.834.000 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e trinta e
quatro 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 do excesso de arrecadação de receita (Fonte 50),
conforme prevê o artigo 5?, item VH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está

publicado no D.O. de 6-12-84.

DECRETO N? 90.619, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e da Saúde, em favor de
diversas Unídedee Orçamentárias, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 69.700.000, para reforço de dotações consignadas no vfgente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IH, da Lei n? 7.155; de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?: item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência
Social e da Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 69.700.000 (sessenta 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 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, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no DO de 6-12-84.

DECRETO N? 90.620, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, em favor da Central de
Medicamentos - GEME, o créâíto suplementar no valor de c-s 25.091.063.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor da Central de Medicamentos - CEME, o crédito suplementar no valor de Crê 25.091.063.000 (vinte e cinco bilhões, noventa
e um milhões e sessenta 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 do excesso de arrecadação, conforme prevê o artigo
5~. item VlI. da Lei Orçamentária em vigor.
Art. 3~ E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no DO de 6-12-84.

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

DECRETO

N~
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90.621, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o
crédito suplementar no valor de Cr$
7.800.000.000, 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.800.000.000
(sete bilhões e oitocentos 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 do excesso de arrecadação da receita oriunda de
contribuições para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO N? 90.622, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 500.000.000, para reforço de dotações
orçamentárias 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial - STI, o crédito suple-
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mentar no valor de Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões 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 são provenientes do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro, gerados pela Secretaria de Tecnologia
Ind ustrial do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984;
República.

163~

da Independência e

96~

da

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Deifím Netto

o

anexo está publicado no D.O. de 6-12-84.

DECRETO

N~

90.623, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar no' valor de Cr$
1.662.100.000, 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 autor iaacão contida
no artigo 5~, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I~, item lI, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária - SNAD, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.662.100.000 (um bilhão, seiscentos e sessenta 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 H deste decreto, e no montante especificado.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-12-64.

DECRETO N? 90.624, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agrículture o
crédito suplementar no valor de Cr$
62.500.000.000· para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadaa, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 62.500.000.000 {sessenta e dois bilhões e quinhentos 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 são provenientes do produto de operações de crédito externas,
conforme prevê o artigo 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
O anexo está publicado no D.O. de 6-12-84.
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DECRETO N? 90.625, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Justiça do Trabalho e à Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 298.400.000, para reforço de dotecõee 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça do Trabalho e à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, em favor de diversas unidades orçamentárias,
o crédito suplementar no montante de Cr$ 298.400.000 (duzentos e noventa e oito 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, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-12-84.

DECRETO N? 90.626, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
subanexo Encargos Gerais da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.491.930.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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D E C R E T A:

Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Serviço Nacional de Informações e E scola Superior de Guerra, e ao subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.491.930.000 (um bilhão, quatrocentos e noventa e um 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 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.
Brasilia, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.a. de 6-12-84.

DECRETO N? 90.627, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre exclusão de emprego da
categoria funcional -de Agente Administrativo da Tabela Permanente do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da ConstituiçãÓ, tendo em vista o disposto
nos artigos 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e que
consta do Processo n? 00600.015315/84,

°

DECRETA:
Art. I? Fica excluído do Decreto n? 86.127, de 17 de junho de 1981,
um emprego da Classe A da categoria funcional de Agente Administrativo, da Tabela Permanente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, provido pela servidora Dalvamar Ferreira Borges da Silva.
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Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO

N~

90.628, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Biblioteconomia das Faculdades Integradas
Tiradentes.

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? 740/84, conforme consta dos Processos
n?s 3036/80 CFE e 23001.001071/84-3 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Biblioteconomia, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Tiradentes,
mantidas 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, 5 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo de Ferraz

DECRETO

N~

90.629, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração do Instituto Mineiro de
Ciências Administrativas e Tecnológicas,
em Belo Horizonte, Minas Gerais.

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-
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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:' 767/84, conforme consta dos Processos nf s
2566/80 CFE e 23001.001072/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, com habilitações em Comércio Exterior e em Administração
Hospitalar, a ser ministrado pelo Instituto Mineiro de Ciências Administrativas e Tecnológicas, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais,
mantido pela Organização Bandeirante de Tecnologia e Cultura, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.630, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Retifica a eutorizeçõo para o funcionamento do curso de Serviço Social de que
trata o Decreto n? 90.405, de 7 de novembro
de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribu ições 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? 620/84, conforme consta do Processo n?
23001.000890/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica retificada a autorização para o funcionamento do
curso de Serviço Social de que trata o Decreto n? 90.405, de 7 de novembrode 1984, cujo artigo I? passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Serviço Social, 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» ..
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo ,Ferraz
DECRETO

N~

90.631, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitações do curso de Engenharia do Instituto

Politécnico de Ribeirão Preto, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ll I, 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 vistao Parecer do Conselho Federal de Educação n:' 738/84, conforme consta dos Processos n?s
2359/79 CFE e 23001.001091/84-4 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento das habilitações em Engenharia Sanitária e em Engenharia de Produção Civil, do curso de Engenharia, ministrado pelo Instituto Politécnico de Ribeirão Preto, mantido pela Instituição Moura Lacerda, com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO

N~

90.632, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Sinal de
Aracati Ltâe., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ciâede de Aracati, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item H I, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795,
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de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n'' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
29000.001151/84, (Edital n~ 11/84),
D E C R E TA:

Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Sinal de Aracati Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Aracati, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade ·com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser assi;nado 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. 3? Este decr.eto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as d isposiçõesem contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO

N~

90.633, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do Capital Autorizado da Petrobrás Fertilizantes S.A. PETROFÉRTIL.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuições que lhe
confere o artigo 81, item 111, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.006180/84-35,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica permitido à Petrobrás Fertilizantes S .A.
PETROFÉRTIL, a proceder ao aumento do limite do seu Capital Autorizado de Cr$ 575.150.461.563 (quinhentos e setenta e cinco bilhões, cento e cinqüenta milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e seiscentos e
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cinqüenta e três cruzeiros) para Cr$ 718.323.686.632 (setecentos e dezoito bilhões, trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e seis
mil e seiscentos e trinta e dois cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.634, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Vale do Rio Doce Navegação S.A. DOCENAVE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MME n? 27000.00678/84-82,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada à Vale do Rio Doce Navegação S .A. DOCENAVE, a promover o aumento do montante do seu capital social
de Cr$ 3,7.207.500.000 (trinta e sete bilhões, duzentos e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$ 40.590.000.000 (quarenta bilhões e quinhentos e noventa milhões de cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília: 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96.' da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.635, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Rádio Difusora de
Salinas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item 111, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

463

52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
7.109/84, (Edital n? 57/84),
DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à Rádio Difusora de Salinas
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Salinas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
I
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.636, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
779.991.000 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 779.991.000 (setecentos e setenta e nove milhões, novecentos e noventa e um mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.

464

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas (Fonte 501,
conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro
de 1983.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 6 de dezembro de 1984; 1M? da Independência e .96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 7-12-84.

DECRETO N? 90.637, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre 80 Ministério dos Transportes,
em favor do Gabinete do Ministro e da Secretaria Geral . .,. . Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
377.545.276.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item H, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do
Gabinete do Ministro e da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 377.545.276.000 (trezentos e
setenta e sete bilhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões e duzentos e setenta e seis mil cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo I deste decreto.
J

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, 6 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 6-12·84.

DECRETO N? 90.638, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a composição do Conselho Delíberativo da Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Ceceueire - CEPLAC, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Deliberativo da Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, de que tratam os artigos 7? e 8? e
seus parágrafos, do Decreto n:' 73.960, de 18 de abril de 1974, passará a
ter a seguinte constituição:
I - o Ministro de Estado da Agricultura, ou seu representante, na qualidade de Presidente;
11 - o Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A - CACEX, ou seu representante, na qualidade de vice-Presidente.
III - o Presidente do Conselho Nacional dos Produtores
de Cacau - CNPC, ou seu representante;
IV - representante do Ministério da Indústria e do Comércio;
V - representante do Banco Central do Brasil;
VI - representantes dos Governos dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Pará e Rondônia;
VII - seis representantes eleitos pelo ConselhoN acionai
dos Produtores de Cacau - CNPC, sendo três produtores do
Estado da Bahia, um do Estado do Espirito Santo, um do Estado do Pará, e outro do Estado de Rondônia;
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VIII - um representante da Associação dos Municípios da
Região Cacaueira, da Bahia;
IX - um representante dos empregados do Quadro Permanente da CEPLAC.
§ I? Os membros do Conselho Deliberativo da CEPLAC referidos
nos itens IV a IX e respectivos suplentes, serão designados pelo Presidente da República .

. § 2? Na ausência do Presidente ou de representante por ele ind icada, presidirá O Conselho Deliberativo o Diretor da CACEX ou seu

representante.
§ 3? O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente quando,
convocado pelo seu Presidente, com a presença mínima de 9 (nove)
membros, e deliberará por maioria dos presentes, cabendo o voto de
qualidade à Presidência.

§ 4? Ê obrigatória a presença do Secretário-Geral, ou de seu substituto, às reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito a voto.

Art. 2? As aplicações de recursos da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, relativas à atribuição prevista
no item IV, do artigo 2?, do Decreto n? 73.960, de 18 de abril de 1974,
obedecerão tanto quanto possível à proporcionalidade da produção cacaueira dos Estados assistidos pelo Órgão e ficarão restritas aos municípios onde a cacauicultura seja a atividade predominante.
Art. 3? Este decreto entra em vigor- na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
José Flávio Pé cora

DECRETO N? 90.639, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Mantém, sob nova denominação, o
Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 12 do Decreto n? 73.960, de 18 de abril de 1974,
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DECRETA:
Art. I? O Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau CCPC, a que se refere o artigo 12 do Decreto n? 73.960, de 18 de abril
-de 1974, passa a denominar-se Conselho Nacional dos Produtores de
Cacau - CNPC, com jurisdição nacional e sede na cidade de Itabuna,
Estado da Bahia.
Art. 2? O Conselho Nacional dos Produtores de Cacau - CNPC,
será composto de Conselheiros titulares, distribuídos entre os Estados
produtores de cacau, assistidos pela Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira - CEPLAC, na proporção da participação percentual de cada um na produção total, de acordo com as estatísticas oficiais, mediante apuração de médida móvel qüinqüenal revista a cada
três anos, por órgão federal, e segundo outros critérios a serem fixados
em normas próprias.
Art. 3? O Conselho Nacional dos Produtores de Cacau - CNPC,
órgão de representação da cacauicultura nacional e auxiliar do Governo
Federal, tem por objetivos:
I -

defender os interesses da classe produtora de cacau;

11 - contribuir para o fortalecimento do· associativismo
rural nas regiões produtoras de cacau;
IH - exercitar o relacionamento dos produtores de cacau
com as entidades envolvidas na economia do produto;

IV -

participar do Conselho Deliberativo da CEPLAC;

V - promover o intercâmbio e a aproximação dos produtores de cacau, a nível internacional.

Art. 4? O Conselho Nacional dos Produtores de Cacau - CNPC,
para sua receita orçamentária, contará com recursos "do OrçamentoPrograma anual da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, correspondentes a 1 % (um por cento I de seu total, independentemente da cessão de pessoal e sem prejuízo do repasse de outros recursos destinados a programas que possam ser aprovados e ajustados entre os dois órgãos.
Parágrafo único. O CNPC submeterá anualmente à CEPLAC proposta de Orçamento-Programa, a ser atendido com os recursos de que
trata o presente artigo.
Art. 5? Caberá ao Ministro da Agricultura, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação deste decreto, proceder à revisão do
atual Regimento Interno do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau - CCPC.
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Art. 6? E ste decreto entra em vigor em I? de janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
José Flávio Pécora
DECRETO N? 90.640, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Inclui categoria funcional no GrupoOutras AUvidades de Nível Superior 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 1I1, 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 Superior estruturado pelo Decreto n? 72.493, de 19 de julho de 1973, com
as alterações posteriores, a categoria funcional de Fisioterapeuta, designada pelo código NS-943 ou LT-NS-943.
Parágrafo único. A cátegoria funcional de que trata este artigo
compreende atividades de nível superior, envolvendo supervisão, coordenação, programação e execução especializada referente a trabalhos
relativos à utilização de métodos e técnicas fisioterápicas, avaliação e
reavaliação de todo processo terapêutico utilizado em prol da reabilitação física e mental do paciente.
Art. 2? As classes integrantes da categoria funcional prevista no
artigo anterior distr'ibuir-se-ão na forma do anexo deste decreto e terão
as seguintes características:
Classe «{}» - atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, avaliação, controle e execução em grau de
maior complexidade;
Classe «B» - atividades de supervisão, coordenação, orientação, programação, controle, avaliação e execução especializada, em grau de maior complexidade;
Classe «A» - atividades de supervisão, coordenação, orientação, controle, programação e execução especializada.
Art. 3? Os ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes
da antiga categoria funcional de Técnico de Reabilitação, atual 'I'era-
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peuta Ocupacional, portadores de habilitação legal para o exercicio da
profissão de Fisioterapeuta e que estejam exercendo atividades próprias dessa profissão, poderão ser reclassificados na categoria funcional de Fisioterapeuta de que trata este decreto, ressalvado o respectivo
regime jurídico.
Parágrafo único. A reclassificação referida neste artigo será feita
na referência igual à que o servidor estiver ocupando.
Art. 4? Ressalvado o caso previsto no artigo anterior, o ingresso
na categoria funcional de que trata este decreto, far-se-á na referência
inicial da classe A, mediante concurso público, no regime da legislação
trabalhista, observadas as normas regulamentares, exigindo-se do candidato certificado ou diploma do curso superior de Fisioterapia ou habilitação legal equivalente e registro no Conselho Regional respectivo.
Art. 5? Os integrantes da categoria funcional de Fisioterapeuta
ficarão sujeitos à prestação mínima de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho.
Art. 6? N a aplicação do disposto neste decreto serão observadas,
no que couber. as demais normas constantes do Decreto n? 72.493, de
19 de julho de 1973.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

ANEXO
(Artigo 2? do Decreto n? 90.640, de 10 de dezembro de 1984)
GRUPO·OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR -

CÚDIGO NS-900

Categoria Funcional: Fisioterapeuta, código NS·943 ou LT·NS·943

Denominação

Classe

Fisioterapeuta

Especial
C
B

A
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DECRETO

N~

90.641, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto n? 86.600, de 17 de novembro de 1981, regulamentador da Lei n:'
6.445, de 4 de outubro de 1977, que dispõe
sobre consignações em folha de pagamento
de servidores civis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
çonfere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O artigo 4~ do Decreto n? 86.600, de 17 de novembro de
1981, fica acrescido de § 2?, com, a redação abaixo, renumerando-se-lhe
o parágrafo único:
«Art. 4?
§ 1 ~ (atual parágrafo único).
§ 2? O disposto no caput deste artigo não se aplica às consignações em favor das entidades de classe ou associações, de
servidores públicos federais.')
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahfm Abi-Ackel
DECRETO

N~

90.642, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Televisão Atalaia
Lrda., para explorar serviço de reâíoâitusão sonora em onda média, na cidade de
Propriá, Estado de Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n~
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n~ 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que conta do Processo MC n~
13.457/83, (Edital n~ 78/83),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Televisão Atalaia Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Propriá, Estado de Sergipe.
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Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão deverá ser a ssina.
do 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos

DECRETO N? 90.643, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o aumento do capital social da
Centrais de Abastecimento de Campinas
S.A. - CE;ASAICampinas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizado o aumento do capital social da Centrais
de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA/Campinas, de Cr$
1.847.212.978 (um bilhão oitocentos e quarenta e sete milhões, duzentos
e doze mil, novecentos e setenta e oito cruzeiros) para Cr$ 2.448.274.489
(dois bilhões, quatrocentos e quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros}.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
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DECRETO

N~

90.644, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Declara de ocupação dos silvícolas,
áreas de terras no Município de Feijó, no
Estado-do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 2?, incisos V e IX, 19 e 22 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro
de 1973,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas, para efeito
dos artigos 4?, IV e 198 da Constituição, as terras localizadas no Município de Feiiô, no Estado do Acre, com a seguinte delimitação: Norte:'
partindo do Ponto uI» de coordenadas geográfiças aproximadas
08°56'00" S e 71 °26'00" W, situado na cabeceira do Igarapé Floresta;
daí, segue a jusante pelo citado Igarapé até a confluência no Rio Humaitá, no Ponto «2) de coordenadas geográficas aproximadas 08°54'30"
S e 71 °23'30" W, daí segue a jusante pelo citado rio até a confluência
no Igarapé Cocal, no Ponto ((3» de coordenadas geográficas aproximadas 08'54'30" S e 71 '22'30" S, daí segue a montante pelo citado Igarapé
até sua cabeceira, no Ponto ((4» de coordenadas geográficas aproximadas 08'57'00" S e 71 '21 '00" W. Leste: Do ponto antes descrito, segue no
rumo geral sul, pelo divisor de águas que separa a bacia formadora da
margem direita do Rio Humaitá da bacia formadora da margem esquerda do Rio Iboiaçu e Rio Envira. Sul: Do ponto antes descrito, segue no
rumo geral oeste, pelo divisor de água da bacia formadora da cabeceira
do Rio H umaitá. Oeste: Do ponto antes descrito, segue no rumo norte,
pelo divisor de água que separa a bacia formadora da margem direita
do Rio Muru, da bacia formadora da margem esquerda do Rio Humaitá, até encontrar o ponto «I» inicial do presente descritivo.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área
Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, será demarcada administrativamente pela Fundação N acionaI do Índio - FUN AI.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Mário Andreazza
Danilo Venturini

96~
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90.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Declara de ocupação dos silvícolas,
área de terras no Município de Tereuece,
no Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto
nos artigos 2~, incisos V e IX, 19 e 22 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de. ocupação dos silvícolas para efeitos
dos artigos 4?, IV e 198 da Constituição, as terras localizadas no Município de Tarauacá, Estado do Acre, com a seguinte delimitação: N orte: Partindo do Ponto «1» de coordenadas geográficas aproximadas
09"15'48" S e 72"04'12" W, situado na cabeceira do Igarapé Bonfim;
daí, segue a jusante pelo citado Igarapé até a confluência no Rio Jordão, no Ponto «2» de coordenadas geográficas aproximadas 09°17'14" S
e 72°03'09" W; daí, segue a jusante pelo citado rio até a confluência no
Igarapé Batista, no Ponto «(3» de coordenadas geográficas aproximadas
09"16'21" S e 72"02'06" W; dai, segue a montante pelo citado Igarapé
até sua cabeceira, no Ponto «4» de coordenadas geográficas aproximadas 09"16'21" S e 72"02'06" W; daí, segue a montante pelo citado Igarapé até sua cabeceira, no Ponto «(4,) de coordenadas geográficas aproximadas 09"21 '30" S e 72"00'56" W. Leste: Do ponto antes descrito segue
no rumo geral sul, pelo divisor de águas que separa a bacia formadora
da margem direita do Rio Jordão da bacia formadora da margem esquerda do Rio Tarauacá, até o Ponto «5» de coordenadas geográficas
aproximadas 09°48'40" S e 72°09'15" W, situado no Marco de Fronteira
do Limite Internacional Brasil-Peru. Sul: Do ponto antes descrito, segue acompanhando o Limite Internacional Brasil-Peru até o Marco de
Fronteira situado nas cabeceiras do Rio Breu, no Ponto «6» de coordenadas geográficas aproximadas 09"41 '30" S e 72"15'00" W. Oeste: Do
ponto antes descrito, segue no rumo geral norte, acompanhando o divisor de águas que separa a bacia formadora da-margem esquerda do Rio
Jordão, das bacias formadoras da margem direita do Rio Juruá, até encontrar o Ponto «I» inícial do presente descritivo.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área
Indígena Kaxinawá do Rio Jordão, será demarcada administrativamente pela Fundação N acionai do Índio - FUN AI.
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.646, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Transfere da Prefeitura Municipal de
Alto Araguaia para a Centrais Elétricas
Matrogrossenses S.A. - CEMAT a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica no rio Araguaia, no Município de
Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, nos termos dos artigos
140 e 150 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e Decreto n?
61.581, de 20 de outubro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo MME n? 704.293/83,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida para a Centrais Elétricas Matrogrossenses S.A. - CEMAT a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica na cachoeira «Couto de Magalhães», situada no rio Araguaia,
no Município de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, de que é titular a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia em virtude do Decreto n'?
9.624, de 11 de julho de 1942, revalidado pelo Decreto n? 21.431, de 16 de
julho de 1946.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de energia elétrica em sua área de atuação e suprimento a outros
concessionários, quando autorizados.
Art. 2? Fica aprovada a transferência dos bens de instalações
vinculados aos serviços públicos de energia elétrica implantados no
Municipio de Alto Araguaia, da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
para a Centrais Elétticas Matogrossenses S .A. - CEMAT, conforme
documentação constante dos autos do Processo MME n? 704.293/83.
Art. 3? A concessão de que trata o presente decreto vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos,
reverterão à União.
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Art. 4? 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 corno
desistência da renovação.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 1M? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.647, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão li Rádio Atalaia de
Sergipe Ltda., para explorar serviço de radiodifuslio sonora em onda média de âmbito
regional, na cidade de Simão Dias, Estado
de Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item Ill, combinado com o artigo 8?, item XV,
letra a, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC n? 8.151/82 (Edital n? 56/82),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Atalaia de Sergipe
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, e sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
regional, na cidade de Simão Dias, Estado de Sergipe.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com os preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro
de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO

N~

90.648, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências da Faculdade de Educaçiio, Ciências e Letras de São Gonçalo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Il I, 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? 770/84, conforme consta dos Processos n?s 2.887, 2.888 e 2.889/80 CFE, e 23001.001061184-8, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
.Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências,
com habilitações em Matemática, em Química, e em Biologia, a ser ministrado pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo, mantida pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, com sede em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO

N~

90.649, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Cria a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Centro de Avaliações do Exército, altera o Decreto de Organização Básica do
Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e de conformidade
com o disposto 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,
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DECRETA:
Art. I? Fica criada na estrutura básica do Ministério do Exército,
como Ór'gâo de Direção Setorial, a Secretaria de Ciência e Tecnologia
(SCT), com sede no Rio de Janeiro - RJ, que terá por finalidade dirigir as atividades científicas e tecnológicas relacionadas com as áreas de
doutrina, pessoal e material.
Parágrafo único. A SCT é diretamente subordínada ao Ministro
do Exérc ito ,
Art. 2? A Secretaria de Ciência e Tecnologia é constituída de:
Chefia;
I
II - Subchefia;
III - Centros.
Parágrafo UnlCO. O cargo de Secretário da SCT é privativo do
posto de General-de-Exército e o de Subsecretário do posto de Generalde-Divisão Combatente.
Art. 3? Fica criado o Centro de Avaliações do Exército (CAEx),
com sede no Rio de Janeiro - RJ, diretamente subordinado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a finalidade de realizar a comprovação
e experimentação técnicas de materiais de interesse do Exército, bem
como fazer realizar a avaliação operacional nas três áreas relacionadas
com a pesquisa e desenvolvimento - doutrina, pessoal e material.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do Centro de Avaliações do
Exército é privativo do posto de General-de-Brigada Combatente.
Art. 4? A organização pormenorizada da Secretaria de Ciência e
Tecnologia será estabelecida em Regulamento.
Art. 5? A implantação da Secretaria de Ciência e Tecnologia farse-á por etapas, em conformidade com os recursos disponíveis.
Art. 6? O Centro Tecnológico do Exército (CTEx) passa a integrar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, permanecendo subordinado
ao Estado-Maior do Exército, até a conclusão da implantação da SCT.
Art. 7? Fica incluída no item lI, do artigo 3?, do Decreto n?
79.531, de 13 de abril de 1977, na redação dada pelo Decreto n:' 86.978,
de 3 de março de 1982, a Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Art. 8? O Ministro do Exército expedirá os atos que se fizerem
necessários à execução deste decreto.
Art. 9? E ste decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de
1985, revogadas às disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Walter Pires
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DECRETO N? 90.650, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de
30.000.000.000, para
reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento.

cn

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigoõ", item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.183, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item H, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.000.000.000 (trinta 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.651, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 48.000.000.000,
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
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no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 48.000.000.000 (quarenta e oito bilhões 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
Repúhlica.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12·84.

DECRETO N? 90.652, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios do Interior e da
Agricultura e a Encargos Gerais da União,
em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.812.417.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art -, I? Fica aberto aos Ministérios do Interior e da Agricultura e
a Encargos Gerais da União, em favor de diversas unidades or camentá-
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rias, o crédito suplementar no valor de Crê 3.812.417.000 (três bilhões,
oitocentos e doze milhões, quatrocentos 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.653, DE lO DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Justiça Milíter e a Presidência
da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 26.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Militar e à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 26.000.000 (vinte 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11·12-84.
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DECRETO N? 90.654, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios da Saúde e da
Previdência e Assistência Social, em favor
das Secretarias Gerais, o crédito suplementar no valor de Cr$l. 757.000.000, 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 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Saúde e da Previdência e
Assistência Social, em favor das Secretarias Gerais, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.757.000:000 (um bilhão, setecentos e cinqüenta
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 do excesso de arrecadação, conforme prevê o artigo 5?, item VII, da Lei Orçamentária em vigor.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FÍGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.655, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor
de ca 2.355.700.000, para' reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item II, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,

482

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
. favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.355.700.000,00 (dois bilhões, trezentos e cinqüenta e cinco milhões e
setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas DO Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação de dotações orçamentárias indicadas
no Anexo 11deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no

D.a.

de 11-12-84.

DECRETO N? 90.656, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das
o crédito suplementar no
417.682.000, para reforço
çamentária consignada no
mento.

Comunicações
valor de Cr$
de dotação orvigente Orça·

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo 1?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 417.682.000,00 (quatrocentos e dezessete milhões, seiscentos e oitenta 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 de 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.657, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda e ao Subanexo Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios o crédito suplementar no valor de Cr$ 197.600.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do Ministro e da Secretaria Geral e ao Subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$
·197.600.000 (cento e noventa e sete 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os. anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.
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DECRETO N? 90.658, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República e
ao Subanexo Encargos Gerais da União,
o crédito suplementar no va.lor de Cr$
34.602.829.000, 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 5?, item lII, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e,
do artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento e Entidades Supervisionadas e ao Subanexo
Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento/PR e Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico, o crédito suplementar no valor de Crê 34.602.829.000 (trinta e quatro bilhões, seiscentos e dois 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.659, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar, no valor de Cr$
1.100.000.000, 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
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no artigo 5?, item lI!, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.100.000.000 (um bilhão 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.660, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Fínenceiros da Uníao. o crédito suplementar no valor de Cr$ 23.100.000.000, para reforço de
dotaçào 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Subanexo Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 23.100.000.000 (vinte e três bilhões e cem mio
lhões 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pé cora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.661, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 344.769.000, 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao ,Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 344.769.000 (trezentos e quarenta e quatro milhões e setecentos e
sessenta e nove 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, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados

no D.O.

de 11-12-84.

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

487

DECRETO N? 90.662, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Comunicações,
o crédito suplementar no valor de Cr$
5.000.000.000, para reforço de dotação orçamentária 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 5?, item 111, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor da
Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.000
(cinco 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.663, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre a diversos Orgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, em favor de diversas unidader orçamentárias, o crédito. suplementar no valor de Cr$ 10.691.240.000,
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 5?, item 111, da Lein? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto a diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.691 r240.000 (dez bilhões, seiscentos e noventa e um milhões, duzentos 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas a's disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.664, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Cr$
3.600.000.000, para reforf(o de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
3.600.000.000 (três bilhões e seiscentos 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 do excesso de arrecadação, conforme prevê o arti·
go 5?, item VII, da Lei Orçamentária em vigor.
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Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163?da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no

D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.665, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Trabalho, em favor da Secretaria de Promoção Social, o
crédito suplementar no valor de Cr$
65.000.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com O artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item H, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor da Secretaria de Promoção Social, o crédito suplementar no valor de Cr$
65.000.000 (sessenta 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? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.
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DECRETO N? 90.666, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$
33.800.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. 1?

Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em fa-

vor. da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 33.800.000 (trinta e três 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 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, 10 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 11-12-84.

DECRETO N? 90.667, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Radicdífusão
Águas Claras Ltda., para explorar serviço
de radíodifusão sonora em onda média, na
cidade de Catuípe, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e o artigo 29, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
9.424/83, (Edital n? 45/83),
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DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Radiodifusão Águas Claras
Ltda., para explorar, pelo prazo de. 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Catuípe, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações enumerados no artigo 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n ? 88.067, de 26 de
janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independênc ia e 96? da
República.
,JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
DECRETO N? 90.668, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
I

Outorga concesseo à Rádio Ingazeira
d~ Paulistana Ltda., para explorar serviço
de redíoâítueeo sonora em onda média, na
cidade. de Peulietene, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e o artigo 29, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n" 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n ?
7.111/84, (Edital n? 59/84),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Ingazeira de Paulistana
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Paulistana, Estado do Piauí.
Parágrafos umco. A concessão ora outorgada reger-se-ápelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula-
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mentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações enumerados no artigo 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de
janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente, desta concessão 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. 3? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.669, DE li DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a Inclusão de empregos
na Tabela Permanente do Território Federal do Amapá, e dá outras orovíâênciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuiçãe que lhe
confere o artigo 81, item IH, da "qonstituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 2? e 3?, da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978, § I?, do
artigo 15, do Decreto n? 82.270, de 18 de setembro de 1978, e o que consta dos Processos n?s MI-4823,e DASP n? 22.735, de 1983,
DECRETA:

Art. I? São incluídos, na forma do Anexo I, nas Categorias Funcionais de Assistente Jurídico, Bibliotecário, Contador, Engenheiro,
Geógrafo e Sociólogo, do Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior,
código LT-NS-500; Agente Administrativo e Datilógrafo, do GrupoServiços Auxiliares, código LT-SA-700; Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Engenharia, . Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, Desenhista e Técnico de Contabilidade, do GrupoOutras Atividades de Nível Médio, código LT-NM-800;Agente de
Transporte Fluvial e Motorista de Veículos Terrestres, do GrupoTransporte Oficial, código LT-TO-900; Artifice de Estrutura de Obras e
Metalurgia, Artifice de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Artifice de
Carpintaria e Marcenaria, do Grupo Artesanato, código LT-ART-1000 e
Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Portaria, Limpeza e Conservação, código LT-PL-ll00, da Tabela Permanente do Território Federal
do Amapá, os empregos a serem providos por servidores que se encon-
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travam em exerc1ício no referido Território em 6 de julho de 1978, e que
se habilitaram em processo seletivo próprio, relacionados no Anexo lI,
deste decreto.
Art. 2? O órgão de pessoal do Território Federal do Amapá submeterá à assinatura da autoridade competente os atos de provimento
decorrentes da aplicação O disposto no artigo 1 ~, 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 salário-famtlía.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes. da aplicação deste de-,
ereto 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 orcamentários próprios do
Território Federal do Amapá.
Art. 5? A partir da data da publicação dos respectivos atos de
provimento, ficam suprimidos os encargos referentes a convênios, ou
outra fqrma congênere de trabalho, porventura existente.
Art. 6? Este decreto 'entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr4rio.
Br-as íl ia, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
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ANEXO 11

Relação Nominal' dos Ocupantes de Empregos Permanentes, a que se refere
o artigo 1? do Decreto n" 90.669, de 11 de dezembro de 1964
MINTER -

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA

TABELA PERMANENTE

GRUPO·OUTRAS ATIVIDADES
DE N1VEL SUPERIOR,
CÚDIGO LT-NS-600
CATEGORIA FUNCIONAL:
ASSISTENTE JURIDICO,
CÓDIGO LT-NS-503
Classe "Especial", Código 503.S
Número de fixos previstos na lotação: 1 (l vago
previsto na lotação)
Classe "C". Código 503.C
Número de fixos previstos na lotação: 3
Classe "B". Código 503.B
Número de fixos previstos na lotação: 4 (3 vagos
previstos na lotação)
Classe "A". Código 503.A
Número de fixos previstos na lotação: 8 (3 vagos
previstos na lotação)
Ref.: NS·S
01 - João José Aguiar Carvalho
CATEGORIA FUNCIONAL:
BIBLIOTECÁRIO.
CÓDIGO LT·NS·506
Classe «Especial", Código 506.8
Número de fixos previstos na lotação: 2 (2 vagos
previstos na lotação)
Classe "B". Código 506.B
Número de fixos previstos na lotação: 9 (2 vagos
previstos na lotação)
Classe "A". Código 506.A
Número de fixos previstos na lotação: 15 (12 vagos previstos na lotação)
Ret.: NS-5
01 - Linda Lúcia Mattos Fadul Sarges
CATEGORIA FUNCIONAL:
CONTADOR.
CÚDIGO LT-NS-508
Classe "Especial". Código 508.8
Número de fixos previstos na lotação: 2 (2 vagos
previstos na lotação)
Classe «C", Código 508.C
Número de fixos previstos na lotação: 5
Classe «B», Código 508.B
Número de fixos previstos na lotação: 8 (8 vagos
previstos na lotação)
Classe «A". Código 508.A
Número de fixos previstos na lotação: 12 (11 vagos previstos na lotação}
Ret.: NS-5
01 - José Edson dos Santos Sarges

CATEGORIA FiUNCIONAL:
ENGENHEIRO:\
CÓDIGO LT-NS·511
Ctaeee «Espeçial», Código 511.S
Numero de fixos previstos na lotação: 3 (3 vagos.
previstos na lotação)
Classe "C", Código 511.C
Numero de fixos previstos na lotação: 7
Classe "B". Código·511.B
Número de fixos previstos na lotação: 11 (6 vagos
previstos na lotação)
Cla'sse "A", Código 511.A
Número de fi~os previstos na lotação: 16 (9 vagos
previstos na lotação)
Ret.: NS·5
01
Aluísio Aragão de Souza
02
Antônio Braga Chucre
03
Carlos Augusto das Chagas Rosas
04
Lindoval Fonseca Peres
OS
Mário Cruz de Almeida
06
Mário Pereira da Silva
CATEGORIA FUNCIONAL:
GEÚGRAFO,
CÚDIGO LT-NS-518
Classe "Especial", Código 518.S
Número de fixos previstos na lotação: Classe "C", Código 518.C
Número de fixos previstos na lotação: Classe "B", Código 518.B
Número de fixos previstos na lotação: Classe "A", Código 518.A
Número de fixos previstos na lotação: 3 (2 vagos
previstos na lotação)
Ret.: NS-1
01 - Júlio Antonio Poubel Pedro
CATEGORIA FUNCIONAL:
SOCIQLOGO.
CÚDIGO LT-NS·526
Classe "Especial", Código 526.S
Numero de fixos previstos na lotação: 1 (l vago
previsto na lotação)
Classe "B". Código 526.B
Número de fixos previstos na lotação: 5 (5 vagos
previstos na lotação)
Classe "A". Código 526.A
Numero de fixos previstos na lotação: 9 (8 vagos
previstos na lotação)
Ret.: N8·1
01 - José Carlos Mendes Jaccoud
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GRUPO SERVIÇOS AUXILIARES,
CÓDIGO LT-SA·700
CATEGORIA FUNCIONAL:
AGENTE ADMINISTRATIVO,
CÚDIGO LT-SA-701 .
Classe «Especial», Código 701.8
Número de fixos previstos na lotação: 120 (120 vagos previstos na lotação)
Classe "C", Código 701.C
Número de fixos previstos na lotação: 240

Classe "B" (Auxiliar Operacional em Agropecuária), Código 80l.B
Número de fixos previstos na lotação: 70 (13 vagos previstos na lotação)
Classe '«A» (Auxiliar Operacional em Agropecuária). Código 80l.A
Número de fixos previstos na lotação: 120 (30 vagos previstos na lotação)
Ret.: NM-1
01 - José da Costa Moraes

Classe "B". Código 701.B

CATEGORIA FUNCIONAL:
AGENTE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
CÓDIGO LT-~M-807
Classe "Especial», Código 807.S
Número de fixos previstos na lotação: 3 (3 vagos
previstos na lotação)
Classe "D". Código B07.D
Número de fixos previstos na lotação: 7
Classe "C", Código 807.C
Número de fixos previstos na lotação: 11
Classe "B», Código 807.B
Número de fixos previstos na lotação: 17 (2 vagos
previstos na lotação)
Classe "A» (Auxiliar Operacional de Serviços de
Engenharia), Código 807.A
Número de fixos previstos na lotação: 32 (l vago
previsto na lotação]
ReI.: NM-1
01
Antonio Aires de Carvalho
02
Arlindo da Silva Ramos
03
Benedito Lino Libór-ío Ramos
04
Cuaracy Nunes Abreu dos Santos
05
Geraldo Picanço de Lima
06
Jairo dos Anjos
07
João Machado do Nascimento
08
João Sacramento Trindade
09
José do Espírito Santo Amanajás Cardoso
10
José Gemaque Barreto
11
José Nascimento Picanco
12
Margarido Rigor
13
Osmar Ferreira da Silva
14
Raimundo Costa da Silva
15
Raimundo Pires Barbosa
16
Valdomiro Gomes Baia
17
Vicente Castilo Dias

Número de fixos previstos na lotação: 360 (100 vagos previstos na lotação)
Classe "A»" Código 701.A
Número de fixos previstos na lotação: 480 (402 vagos previstos na lotação)

u«: NM-17
01
02
03
04
05
06
07
OS
09
10
11

12
13

Daniléía Matos de Sousa
Eduardo Bernardo Pinheiro Júnior
Erivaldo Barros da Silva
Francisco Picanço de Souza
João Távora da Silva
José Pacheco de Lima
José Ribeiro de Albuquerque
José Tadeu Gilberto Moreira
Leodegárto dos Santos
Manoel Barbosa Gonçalves
Ozeel da Silva Amaral
Selma Souza dos Santos
Vicente Cambraia de Moura

CATEGORIA FUNCIONAL:
DATILÓGRAFO,
CÓDIGO LT-SA-702
Classe "Especial», Código 702.S ,
Número de fixos previstos na lotação: 40 (40 vagos previstos na Iotacão)
Classe "B». Código 702.B
Número de fixos previstos na lotação: 140 (130 vagos previstos na lotação)
Classe "A". Código702.A
Número de fixos previstos na lotação: 220 (215 vagos previstos na lotação)
Ret., NM-9
01
Dinalva Gonçalves dos Santos
02
Iracema da Silva Macêdo
03
Leticia da Silva Macêdo
04
Maria .Iacinta Aquino
05
Sabino Rodrigues dos Santos
GRUPO-üUTRAS ATIVIDADES DE
NÍVEL MÉDIO.
CÓDIGO LT·NM·800
CATEGORIA FUNCIONAL:
AGENTE DE ATIVIDADES
ÃGROP.ECUÁRIAS,
CÓDIGO LT-NM-S01
Classe "Especial», Código 801.S
Número de fixos previstos na lotação: 4 (4 vagos
previstos na lotação)
Classe "D". Código 801.D
Número de fixos previstos na lotação: 14 (2 vagos
previstos na lotação)
Classe "C", Código 801.C
Número de fixos previstos na lotação: 22

CATEGORIA FUNCIONAL:
AUXILIAR OPERACIONAL DE
SERVIÇOS DIVERSOS,
CÓDIGO LT-NM-812
Classe «Especial», Código 812.S
Número de fixos previstos na lotação: 34 (34 vagos previstos na lotação)
Classe "D», Código 812.D
Número de fixos previstos na lotação: 150
Classe "C". Código 812.C
Número de fixos previstos na lotação: 316 j50 vagos previstos na lotação)
Rel.: NM-14
01
Ailton Fonseca Brito
02
Amadeu Barriga
03
Eliseu Moraes Gomes
04
Esmaelino de Oliveira
05
Francisco da Penha Barreto
06
J ecí Cândido da Costa
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Jonas Gemaque de Jesus
Jorge Tavares da Silva
Josafá Gomes do Nascimento
Lino Vaz Wanderley
11
Manoel Clarindo de Lima
12
Manoel da Conceição dos Santos Bruno
lS
Manoel Pinto Moreira
14
Manoel Tavares da Gama
15
Orlandindo Quaresma
16
Osmarino Neves da Cunha
17
Osvaldo Nascimento Mendes Rodrigues
18
Pedro Figueiredo Pena
.
19
Raimundo Calixto
20
Raimundo Nunes Monteiro
21
Raimundo Viana Ramos
22
Rosendo dos Santos Pantoja
2S
Wilson Pacífico de Cantuária
Classe "B», Código 812.B
Número de fixos previstos na lotação: 56 (lo vagos previstos na lotação)
Classe "A". Código 812.A
Número de fixos previstos na lotação: lS2 (IS2 vagos previstos na lotação)
07
08
09
10

CATEGORIA FUNCIONAL:
DESENHISTA,
CÓDIGO LT-NM-813
Classe «Especial", Código 81S.S
Número de fixos previstos na lotação: 2 (2 vagos
previstos na lotação)
Classe «B", Código 813.B
Número de fixos previstos na lotação: 8 (l vago
previsto na lotação)
Classe "A". Código. 813.A
Número de fixos previstos na lotação: 14 (9 vagos
previstos na lotação)
Rei.: NM-17
OI
Domingos do Espírito Santo da Silva
02 - Eldenor Torres de Carvalho
OS - Lauadir da Conceição Barbosa
CATEGORIA FUNCIONAL:
TÉCNICO DE CONTABILIDADE.
CÓDIGO LT-NM-817
Classe "Especial", Código8l7.S
Numero de fixos previstos na lotação: 10 (10 vagos previstos na lotação)
Classe «B», Código 817.B
Número de fixos previstos na lotação: 35 (5 vagos
previstos na lotação)
Classe "A», Código 817.A
Rel.: NM-17
01 - Osvaldo Pantoja da Silva
GRUPO TRANSPORTE OFICIAL,
CÚDIGO LT·TO·900
CATEGORIA FUNCIONAL:
AGENTE DE TRANSPORTE FLUVIAL,
CÓDIGO LT-TO-90l
Classe "Especial". Código 901.S
Numero de fixos previstos na lotação: 3 (3 vagos
previstos na lotação)
Classe «D". Código 901.D
Numero de fixos previstos na lotação: 11 (l vago
previsto na lotação) I
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Classe "C», Código 901.C
Numero de fixos previstos na lotação: 20
Classe «B» (Auxiliar de Transporte Fluvial).
Código 901.B
Número de fixos previstos na lotação: 55 (42
vagos previstos na lotação)
Classe "A» (Auxiliar de Transporte Fluvial),
Código 901.A
Número de fixos previstos na lotação: 33 (11 vagos previstos na lotação)
Rei.: NM-l
01 - Manoel Osvaldo da Silva
CATEGORIA FUNCIONAL:
MOTORISTA DE VEÍCULOS TERRESTRES.
'CÓDIGO LT-TO-902
Classe "Especial», Código 902.S
Número de fixos previstos na lotação: 13 (IS vagos previstos na lotaç\lo)
Classe "B», Código 902.B
Número de fixos previstos na lotação: 45 (6 vagos
previstos na lotação)
Classe «A», Código 902.A
Numero de fixos previstos na lotação: 72 (6 vagos
previstos na lotação)
Rei.: NM-7
Adelziro da Costa Leite
01
02
Daves Barreto Araújo
OS
Benedito Manoel de Siqueira Flexa
04
Delamares de Queiroz Mendes
05
José da Silva Sampaio
06
Manoel Araújo Alves
07
Manoel Pacheco de Lima
08
Marival da Costa Furtado
09
Paulo Marinho dos Santos
10
Raimundo Carmo da Silva
11
Sebastião Pereira de Andrade
GRUPO ARTESANATO
CÚDIGO LT·ART·lOOO
CATEGORIA FUNCIONAL:
ARTÍFICE DE ESTRUTURA
DE OBRAS E METALURGIA,
CÓDIGO LT-ART-IOOl
Classe «Especial". Código 1001.S
Numero de fixos previstos na lotação: 3 (3 vagos
previstos na lotação)
Classe "Mestre". Código 1001.D
Número de fixos previstos na lotação: 7
Classe "Contramestre", Código 1001.C .
Número de fixos previstos na lotação: 10
Classe «Artífice Especializado», Código 1001.B
Número de fixos previstos na lotação: 21
Classe «Artífice», Código 1001.A
Numero de fixos previstos na, lotação: 29 (25 vagos previstos na lotação)
Rei.: NM-7
Antonio Coelho Monteiro
01
02 - João Francisco Teixeira
OS - Otávio da Silva Vieira
CATEGORIA FUNCIONAL:
ARTíFICE DE MECANICA,
CÓDIGO LT-ART-1002
Classe "Especial", Código 1002.S
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Número de fixos previstos na lotação: 4 (4 vagos
previstos na lotação)

Classe ..Mestre". Código l002.D
Número de fixos previstos na lotação: 8 (2 vagos
previstos na lotação]
Classe "Contramestre», Código l002.C
Número de fix-os previstos na lotação: 13
Classe «Artífice Especializado». Código lOO2.B
Número de fixos previstos na lotação: 25
Classe «Artífice". Código l002.A
Número de fixos previstos na lotação: 36 (14 vagos previstos na lotação)

Rei.: NM-7
01
02
03
04

Carlos Barbosa de Carvalho Dias
Luclval Ferreira Paíva
Manoel Maciel de Vilhena
Natalino de Almeida Lopes

05

Raimundo Farias Lobato

06
07

Raimundo Martinho da Silva Cardoso
Walmir Pires Negrão

CATEGORIA FUNCIONAL:
ARTlFICE DE ELETRICIDADE.
CÓDIGO LT-ART-1003
Classe "Especial". Código 1003.S
Número de fixos previstos na lotação: 3 (3 vagos
previstos na lotação)
Classe "Mestre". Código 1003.D
Número de fixos previstos na lotação: 6 '2 vagos
previstos na lotação)
Classe "Contramestre», Código 1003.C
Número de fixos previstos na lotação: 9
Classe «Artífice Especializado". Código lOOJ.B
Número de fixos previstos na lotação: 18
Classe «Ar-tífice», Código 1003.A
Número de fixos previstos na lotação: 24 '22 vagos previstos na lotação)
Ref.: NM·7
01 - Antonio Alves Maia
02 - Renato Américo de Matos

CATEGORIA FUNCIONAL:
ART1FICE DE CARPINTARIA E
MARCENARIA.
..
CÓDIGO LT-ART-lOO4
Classe «Especial», Código 1004.S
Número de fixos previstos, na .lotação: 10 (10 vagos previstos na lotação)
Classe «Mestre», Código lOO4.D
Número de fixos previstos na' lotação: 20 (17 vagos previstos na lotação)
Classe "Contramestre". Código 1004.C
Número de fixos previstos na lotação: 30
Classe «Artífice Especializado», Código 1004.B
Número de fixos previstos na lotação: 60
Classe "Artífice", Código '1004.A
Número de fixos previstos na lotação: 80 (48 vagos previstos na lotação)
Ref.: NM-7
01
Adelson Ferreira Távora
02
Alcides Almeida Pantoja
OJ
Antonio Sá da Costa
04
Armando Rodrigues da Costa
05
Felix da Silva Cabral

06
07
08
09
10
11
12
13
14

Ivo Pacheco Pantoja
José Chagas Barbosa
José Monteiro da Silva
Manoel de Almeida Machado
Manuel Norberto Valente Cantão
Moacir Paulo de Oliveira
Pedro dos Santos Cruz
Raimundo da Silva 'I'halea
Ricardo Ferreira Pontes
GRUPO SERVIÇOS DE PORTARIA,
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,
CÓDIGO LT-PL·llOO

CATEGORIA FUNCIONAL:
AGENTE DE PORTARIA.
CÇ>DIGO LT-PL-ll01
Classe «Especial», Código 1101.S
Número de fixos previstos na lotação: 90 (90 vagos previstos na' lotação)
Classe «B"
Número de fixos previstos na lotação: 315 (90 vagos previstos na lotação)
Classe "A", Código 1l01.A
Número de fixos previstos nalotação: 495 (82 vagos previstos na lotação)
Ref.: NM-1
01
Admilson de Jesus Mendes
02
Agripino Amaury Aben'Atar Gibson
03
Alicio dos Anjos Corrêa
04
Amilar Bento
05
Antonio de Deus Nunes dos Santos
06
Antonio Geraldo Brito Sarmento
07
Antonio Januário Nunes dos Santos
08
Benedito Fonseca de Melo
09
Celino Ferreira de Brito
10
Demetrio Braga
11
Domingos Costa
12
Domingos de Jesus
13
Domingos Wanderley da Costa
14
EduardoPereira de Almeida
15
Elzo Monteiro de Souza
16
Ergino Pereira de Souza
17
Fábio Lúcio Feitosa de Araújo
18
Francisco Castilo Magave
19
Francisco Chagas Mesquita
20
Francisco da Silva 'Filho
21
Francisco Ramos Picanço
22
Francisco Trindade Barboza
23
Gregório de Souza Barbosa
24
Iríneu Ferreira Lima
25
Joaquim Januário de Souza
26
Joaquim Moreira da Silva Sobrinho
27
Joaquim Rodrigues dos Santos
28
João Batista de Brito
29
João Gonçalves de Souza Pioanço
30
João Neves da Cunha
31
João Setubal Barbosa
32
Joel Santos de Moraes
33
José da Costa Guedes
34
José Jorge da Silva
35
José Nilton de Jesus Silva
36
José Raimundo Almeida dos Santos
37
José Rodrigues Miranda
38
José Venino Ferreira
39
Jurandir Pires Penha
40
Leonídio Rodrigues da Silva
41
Lcucivaldo de Moraes Freire
42
Manoel Augusto Viana Ramos
43
Manoel das Graças Cardoso Carvalho
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44
45
46
47
48
49
50

_
_
_
-

Manoel dos Prazeres Fortunato
Mano,el Graças Costa
Manoel Santana
Mário José da Silva Santos
Orivaldo do Carmo Saraiva
Oziel Cavalcante Gonçalves
Raimundo da Silva Duarte

51
52
53
54
55
56
57
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- Raimundo Ferreira da Silva
- Raimundo Nonato Moraes
- Raimundo Ribeiro Paes Filho
- Sebastião Tolosa
- Valentim Monteiro
- Wilson Ferreira Csvalcante
- Zumiro Brito de Moraes

DECRETO N? 90.670, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 7.543.415.000 para reforço de dotacôes consignadas novígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida
no artifo 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item H, da' Lei n? 7:258, de 3 de dezembro de 1984,
D E C RETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios da Saúde, do Trabalhoe da
Previdência e Assistência Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.543.415:000 (sete bilhões, quinhentos e quarenta e três milhões, .quatrocentos 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 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, 11· de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos estão publicados no D.O. de 12-'12-84.
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DECRETO

N~

90.671, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios do Interior e da
Agricultura, em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.735.610.000, 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 5~, item lII, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1 ~, item lI, da Lei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo 1~, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 'de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios do Interior e da Agricultura,
em- favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 2.735.610.000 (dois bilhões, setecentos e trinta e cinco milhões, seiscentos 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 dotaçõesorçamentârias indicadasno Anexo, II deste decreto, e no montante especifiéado.
Art.3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dez~mbro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-12-84.

DECRETO

N~

90.672, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União o crédito
suplementar no valor de Cr$ 36.296.138.000,
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 5~, item IlI, da Lei n~ 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo 1~, item lI, daLei n~ 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo 1 ~ item lI, da Lei n~ 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao ,Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário o crédito suplementar no
valor de Cr$ 36.296.138.000 (trinta e seis bilhões. duzentos e noventa e
seis milhões, cento 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 das dotações orçamentárias indicadas no Anexo 11 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. 11 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-12-84.

DECRETO

N~

90.673, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o . crédito suplementar no valor de
Cr$ 635.520.000, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da. autorização contida no
artigo 5~, item III, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e artigo 1 ~, item II, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minás e Energia, em favor
da Secretaria. Geral - Entidades Supervisionadas, ·0 crédito suplementar' no valor de Cr$ 635.520.000 (seiscentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte 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 de 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
contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

em

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

José Flávio Pêcora
Os anexos estão publicados no D.O. de 12·12-84.

DECRETO N? 90.674, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério dos Transportes,
em favor de diversas unidades da Administração Direta e Indireta, o crédito suplementar no valor de Cr$ 49.980.170.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item 'H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 49.980.170.000 (quarenta e nove bilhões, novecentos e oitenta milhões e cento 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, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos. estão publicados no U.O, de 12-12·84.
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DECRETO N? 90.675, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre 80 Orçamento I da União, o
crédito suplementar no valor de Cr$
126.412.100.000, para reforço de dotações
consigandas 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 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item Il, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgâos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 126.412.100.000 (cento e
vinte e seis bilhões, quatrocentos e 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 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, 11 de dezembro de 1984; l63? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. DE 12-12·84.

DECRETO N? 90.676, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República e ao
subanexo Encsrgos-Gereié da União o
crédito suplementar no valor de Cr$
16.999.727.000 para reforço de dotações consigandas 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item H, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984, .
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de di.
versas unidades orçamentárias e ao subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamentó/PR
o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.999.727.000 (dezesseis bilhõe;
novecentos e noventa e nove milhões, setecentos 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 da dotação orçamentária indicada no Anexo 11 deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãQ,
revogadas' as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Oalvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados

no

D.O. de 12-12-84.

DECRETO N? 90.677, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Orçamento da União, o crédito suplementar no valor de Cr$
108.226.062.000, 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 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984, ,
DE GRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos
Órgãos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 108.226.062.000 (cento e
oito bilhões', duzentos e seis milhões e 'sessenta e dois mil cruzeiros),
para reforço de dotações oraçamentárias 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 ind icadas no Anexo II deste decreto, e nosmontantes especificados.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163.? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEiREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pé cora

Os anexos estão publicados no D.O. DE 12-12-84.

DECRETO N? 90.678, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Justiça Eleitoral, em favor de
diversas unidadas o crédito suplementar no
valor de Cr$ 29.500.000, 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar no montante de Cr$
29.500.000 (vinte e nove mílhões 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
dicada no Anexo II deste decreto e nos montantes especificados.

in-

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

Os anexos estão publicados no D.a. de 12·12·84.
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DECRETO N? 90.679, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Crs
824.000.000, para reforço de âoteçõee orçamentárias 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 5?, item HI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983', combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item H, da Lei n:' 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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$ 824.000.000, (oitocentos e vinte quatro milhões de
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no Anexo
I deste decreto.
'
Art. 2? Os recursos nec~ssários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas 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, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-12-84.

DECRETO N? 90.680, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
226.323.000, para reforço de âoteçéo orçementerie 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 5?, item IH, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Minas e Energia, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 226.323.000, (duzentos e vinte e seis milhões, trezen·
tos e yinte e três mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
indicada 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 artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de
maio de 1984.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora

o anexo está publicado no D.O.

de 12·12·84.

DECRETO N? 90.681, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar no valor de Cr$
2.180.000.000, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Or
çamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei nf 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combínado com o artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item H, da Lei n? 7.258, de3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor
de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
2.180.000.000 (dois bilhões, cento 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 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.
I
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.a. de 12-12-84.

DECRETO N? 90.682, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre â Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Crs
2.729.201;.000, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 5?, item IlI, da Lei n? 7.155, de5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crs .
2.729.208.000 (dois bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, duzentos

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 e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-12-84.
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DECRETO N? 90.683, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 600.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il , da Lei n ? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
.artigo I?, item lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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$ 600.000.000 (seiscentos 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 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, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de 12-12-84.

DECRETO N? 90.684, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
ture o crédito suplementar no valor de Cr$
5.000.000.000, , 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 5?, ítem IlI, da Lei n:' 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado-com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item lI, da Lei n:' 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades Supervisionadas da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.000 (cinco bilhões 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 índ
cada no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.

í-

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIRED,O
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora
Os anexos estão publicados no D.O. de

~2·12·84.

DECRETO N? 90.685, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera 8 razão socíet da Centrais Elé·
tricas do Amazonas S.A. - CELETRAMAZON de que trata o Decreto n." 54.363, de 1."
de outubro de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição e de acordo com o
Decreto-lei n? 938, de 8 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? É alterada a razão social da Centrais Elétricas do Amazonas S.A. - CELETRAMAZON, de que trata o Decreto n:' 54.363, de I?
de outubro de 1964, para Companhia Energética do Amazonas CEAM, de acordo com a Lei n? 1.627, de 25 de novembro de 1983, do
Estado do Amazonas, e Assembléia Geral Extraordinária realizada no
dia 10 de maio de 1984.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ceset; Cals
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DECRETO N? 90.686, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital social da Empresa Brasileira de Notícias EBN.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo EBN n? 00916/84,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Empresa Brasileira de Notícias - EBN
a promover o aumento do montante do seu capital social de Cr$
90.000.000 (noventa milhões de cruzeiros) para Cr$ 2.543.751.243 (dois
bilhões, quinhentos e quarenta e três milhões, setecentos e cinqüenta e
um mil, duzentos e quarenta e três cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 90.687, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
Aprova o Regulamento de Administração
da
Aeronáutica
e
dá
outras
providéncies,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, u.sando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA), que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado
da Aeronáutica.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor no dia I? de março de 1985,
revogados o Decreto n:' 72.086, de 13 de abril de 1973, e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÃUTICA
REG/RADA
PRIMEIRA PARTE
FINALIDADE E CONCEITUAÇOES

TÍTULO ÚNICO
Disposições Preliminares

CAPÍTULO I
Finalidade
Art. I? Este Regulamento, destinado à Administração Direta do'
Ministério da Aeronáutica. estabelece normas para a administração das
Organizações, disciplina as atribuições e define as responsabilidades de
cada agente da Administração, bem como as de todos os detentores de
bens e valores públicos da Administração Direta deste Ministério.

CAPÍTULO II
Generalidades
Art. 2? O Ministro da Aeronáutica é a mais alta autoridade administrativa do Ministério e principal responsável pelo cumprimento deste Regulamento.
Art. 3? A Administração na Aeronáutica tem como objetivo dotála de condições para o cumprimento de sua destinação constitucional e
demais missões que lhe sejam atribuídas.
Art. 4? A determinação das necessidades da Aeronáutica e o
atendimento das mesmas resultam de um processo contínuo, compreendendo três aspectos distintos: o operacional, o técnico e o econômico.
§ I? O aspecto operacional desse processo é prerrogativa do Comando, Direção ou Chefia. Tem por objetivo a estimativa das necessidades, a fixação das características a que deve satisfazer o material a
adquirir ou o serviço a executar e a determinação da oportunidade para
sua utilização ou realização. tendo em vista a missão ou o programa a
cumprir.
§ 2? O aspecto técnico é da alçada de órgãos e agentes especializados e compreende, desde a escolha do material ou serviço mais adequado, até a orientação dos usuários quanto ao seu emprego.
§ 3? O aspecto econômico, atribuído principalmente aos órgãos da
Alta Administração, diz respeito à obtenção dos recursos financeiros
necessários às despesas e à verificação, em todos os níveis, do seu jus'to emprego nas mais favoráveis condições.
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Art. 5? A Administração na Aeronáutica deve realizar-se de maneira a que fiquem asseguradas:
1. a ação de Comando, Direção ou Chefia, com unidade de direção
e execução descentralizada;
2. a necessária iniciativa de cada chefe na execução das missões
recebidas; e
3. a definição clara das responsabilidades em cada nível.
Art. 6? O controle das atividades da administração será exercido,
em todos os escalões da Aeronáutica, de conformidade com as respectivas atribuições conferidas por lei, regulamento ou norma pertinente.
Art. 7? A ação do administrador deverá atender à eficiência, atra-.
vés da racionalidade, objetividade e atualização, e manifestar-se por
meio de atos e fatos administrativos.
CAPiTULO III

Conceituações
Art. 8? Para efeitos deste Regulamento são adotadas as seguintes
conceituações:
1. A administração da Aeronáutica: é a gestão econômicofinanceira do patrimônio público a cargo das Organizações do Ministério da Aeronáutica;
2. Agente de Administração: é todo aquele que participa da Administração do patrimônio público a cargo do Ministério da Aeronáutica;
3. Atos Admini'strativos: são as providências necessárias à Administração e que não implicam em alteração do patrimônio;
4. Autonomia Administrativa: é a competência atribuída a uma
Organização para a prática de atos e fatos administrativos decorrentes
da gestão de bens, valores e dinheiros públicos ou pelos quais a União
responde;
o. Cargo: é a posição, dentro de uma Organização, definida por
lei ou regulamento, ocupada por Agente da Administração, ao qual correspondem atribuições específicas;
6. Comandante: é a designação genérica dada ao militar, correspondente a de diretor, a de chefe ou a de outra qualquer denominação
que tenha ou venha a ter aquele que, investido de autoridade decorrente de leis e regulamentos, for responsável pela Administração, emprego,
instrução e disciplina de uma Organização Militar;
7. Comissão ou Encargo: é a atribuição de serviço cometida a
Agente de Administração que, pela generalidade, peculiaridade, dura-
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cão, vulto ou natureza, não é catalogada cOJJ}o posição titulada em lei
regulamento ou outro dispositivo especifico, ~ em caráter temporário ou
eventual;
8. Co-responsável: ê o Agente da Administração que, 50 b a orientação ou supervisão do responsável, pratica a gestão de recursos financeiros ou de outros bens públicos;
9. Dependência: é a denominação genérica dada às frações de e.strura de uma Organização;
10. Exercício: em sentido restrito e especial, é o período dentro do
qual se verifica a aplicação dos recursos de um determinado orçamento;

11. Fatos Administrativos: são as providências necessárias à Administração e que implicam em alteração do patrimônio;
12. Função: é o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou comissão;
13. Ordenador de Despesa: é todo Agente da Administração com
competência para executar atos que resultem na emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da
União ou pelos quais esta responda;
14. Organização: é a denominação genérica dada à fração da estrutura do Ministério da Aeronáutica, criada por ato especifico de autoridade competente;
15. Patrimônio público: é o conjunto de bens materiais ou não, direitos, obrigações e tudo o mais que pertença ao Estado e seja suscetível de avaliação econômica;
16. Responsável: é o Agente da Administração com atribuições
definidas em ato próprio, compreendendo as atividades de gestão do
patrimônio público a cargo da Unidade; e
17. Unidade Administrativa: é a Organização do Ministério da Aeronáutica dotada de autonomia administrativa.

SEGUNDA PARTE
ORGANIZACÃO E ATRIBUICOES

TÍTULO PRIMEIRO
Unidades Administrativas
Art. 9? Administrativamente, a Aeronáutica const.itui-se de Organizações denominadas Unidades Administrativas.
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Parágrafo único. As Unidades Administrativas poderão exercer
suas atribuições, em parte ou no todo, através de outra Unidade Administrativa, quando determinado por ato expresso de autoridade competente.
Art. 10. Somente por ato expresso do Ministro poderá uma Organização da Aeronáutica ser classificada como Unidade Administrativa.
§ I? A proposta para classificação de uma Organização como Unidade Administrativa deve ser encaminhada ao Ministro com os pareceres necessários à tomada de decisão.
§ 2? O ato classificatório de uma Unidade Administrativa deve
tornar explícitas as atividades administrativas que serão exercidas por
ela, e as que o serão através de outras.
Art. 11. Frações de Unidades Administrativas, destacadas temporariamente e que não puderem ser apoiadas por outra, serão classificadas como Unidades Administrativas, a critério do Ministro.
Parágrafo único. Quando se tratar de fração destacada de Unidade Administrativa, que já tenha sido suprimida para apreciável período, será ela abastecida por aquela Unidade até o fim do aludido período, na proporção que lhe for devida.
Art. 12. Ao constituir uma Unidade Administrativa, o Comandante da Organização fará publicar em seu primeiro boletim todos os pormenores referentes a pessoal, material, numerário, instalações, organização e funcionamento.
Art. 13. A perda da classificação de Unidade Administrativa será
determinada em ato expresso do Ministro.
Parágrafo único. O ato ministerial explicitará o destino a ser dado
aos componentes do ativo e do passivo, bem como à documentação referente a gestão do Patrimônio da Unidade Adrnirristrativa.

TÍTULO SEGUNDO
Agentes da Administração
CAPÍTULO I

Generalidades
Art. 14. Os Agentes da Administração são assim classificados:
1. Agente Diretor;
2. Agente Fiscalizador;
3. Agente Executor ou Gestor; e
4. Agente Auxiliar.
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Art. 15. O Agente Diretor é o Chefe da Administração da Unidade Administrativa e o prmcipal responsável pelos serviços administrativos da mesma.
Art. 16. O Agente Fiscalizador é o auxiliar imediato do Agente
Diretor e, perante este, o principal responsável pelo controle que conduza à aferição dos serviços administrativos da Organização.
Art. 17. Os Agentes Executores ou Gestores são Os diferentes elementos que, na Unidade Administrativa, têm função definida em lei,
regulamento ou outras disposições ligadas à Administração.
Art. 18. Os Agentes Auxiliares são os demais elementos cujas
funções não se enquadram nas disposições dos artigos anteriores.
Art. 19.

Cabe ao Agente da Administração:

1. tomar conhecimento das particularidades relativas aos serviços
administrativos de forma a poder exercer sua autoridade, quando reclamada na solução de qualquer assunto;
2. zelar pela observância das prescrições do presente Regulamento e das disposições aplicáveis em seu campo de ação; e
3. tomar a iniciativa de resolver os casos omissos, quando a solução não depender de outra autoridade.
Art. 20. A seqüência de substituições para assumir cargos ou responder por funções deverá respeitar a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou exercício da função, conforme o previsto em lei,
regulamento ou outra norma específica.
§ 1? Quando houver a possibilidade de um Agente da Administração ficar sob a su bordinção de Oficial de posto inferior ou mais moderno, em virtude de não possuir os requisitos exigidos para o exercício do
cargo ou exercício das funções, o órgão de pessoal da Organização deverá providenciar, antecipadamente, o seu remanejamento, a fim de se
evitar tal ocorrência, ainda que em caráter eventual.
§ 2? N a impossibilidade de remanejamento de funções dentro da
Unidade Administrativa, que atenda ao princípio da hierarquia, o Comandante providenciará a transferência da Organização, ou adição a
outra, do agente hierarquicamente incompatibilizado.

Art. 21. Nas Unidades Administrativas em que não hajam todos
os agentes especificados, verificando-se, portanto, a necessidade de
acúmulo de funções, Só a impossibilidade de outra solução poderá justificar que um mesmo agente seja executante e fiscal de seus próprios
atos ou enfeixe as atribuições de aquisições, recebimentos e pagamentos.
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CAPÍTULO II

Atribuições
Seção 1
Do Agente Diretor
Art. 22. Ao Agente Diretor, além de outras atribuições, compete:
1. Quanto à Administração em geral:
a) estabelecer normas, dar ordens e instruções para a boa execução
dos serviços administrativos;
b) definir nitidamente as atribuições de seus subordinados, quando
elas ainda não estiverem especificadas;
c] decidir, no âmbito de suas atribuições, todas as questões administrativas que já tiverem doutrina firmada;
d) providenciar a obtenção dos recursos necessários em pessoal e
material para os serviços administrativos da Unidade;
e) autorizar as requisições de numerário;
1) nomear as comissões necessárias à execução das atividades administrativas da Organização;
g) fornecer fiança para aluguel de casa, de acordo com as normas
pertinentes;
h) mandar averbar em folha as consignações permitidas na legislação específica;
i) determinar os descontos nos vencimentos do pessoal, conforme a
legislação e normas pertinentes;
j) desempenhar as atividades de primeiro Ordenador de Despesa
da Unidade Administrativa;
1) aplicar as .devidas penalidades administrativas aos licitantes e
outros contratados, quando faltosos ou inadimplentes;
m] certificar-se, dentro dos primeiros trinta dias de sua gestão, do
estado da escrituração, do material e dos bens móveis e imóveis da
Unidade Administrativa, devendo participar ao escalão superior as irregularidades encontradas;
n] declarar em boletim, quando tiver de passar o cargo, o estado
em que se encontra a escrituração, para o que se louvará nas partes ou
informações escritas dos respectivos responsáveis;
o) assinar os documentos de natureza administrativa da sua responsabilidade;
p) corresponder-se, diretamente com as autoridades militares e civis, sobre assuntos de natureza administrativa da sua alçada;
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q) prestar as informações e os esclarecimentos que forem da sua
competência;
r) mandar cert.ificar .o que for de direito, quando devidamente requerido;
s) dar os atestados que lhe forem pedidos, na forma das disposições em vigor;
t) mandar arquivar os processos, documentos e demais papéis já
solucionados, que tenham sido objeto do seu processo decisório;
u) mandar publicar em Boletim os óbitos que ocorrerem; e
v) assinar 08 termos de abertura e encerramento das escriturações
de livros, fichas e demais registros do Agente Fiscalizador, rubricando,
chancelando ou autenticando por meios mecânicos as folhas, fichas ou'
formulários destinados à escrituração.
2. Quanto à movimentação de bens:
a) fixar prazos para recolhimentos, pagamentos e prestações de
contas, quando não estabelecidos;
b) providenciar a publicação, em Boletim da Unidade Administrativa, do movimento do material permanente;
c) fixar as quantidades máxima e mínima de material que devam
existir em depósito, quando esta providência não constituir atribuição
de outra Organização;
d) aprovar normas para fornecimento de material aos diversos se~
tores da Unidade Administrativa;
e) autorizar transferência de carga de material entre Subunidades
ou frações da Unidade Administrativa;
f) autorizar o emprego do material de mobilização, de acordo com
as circunstâncias e segundo ordens especiais emanadas de autoridade
competente;
g) autorizar a descarga do material imprestável, extraviado, inutilizado ou transferido para outra Unidade Administrativa, na forma das
disposições pertinentes;

h) fixar em Boletim, em caráter excepcional, a importância máxima, em dinheiro, a ser mantida em cofre para atender à necessidade de
utilização de moeda corrente, conseqüente das peculiaridades da organização;
i) comunicar aos estabelecimentos bancários, nos quais a Unidade
Administrativa mantém conta corrente, as alterações dos Agentes da
Administração que assinam cheques;
j) assinar, juntamente com o Gestor de Finanças, os cheques emitidos ou as ordens bancárias para movimentação das contas correntes da
Unidade Administrativa; e
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1) mandar adiantar, dentro dos limites previstos, os valores correspondentes aos direitos financeiros devidos e ainda não sacados, do
pessoal civil e militar da Organização.
3. Quanto à responsabilidade:
a) proceder ao balanço de caixa da Unidade Administrativa, não só
por ocasião da Reunião da Administração em que se fizer a prestação
de contas mensal, bem como sempre que julgar necessário;
bl remeter às organizações competentes, nas épocas devidas, as
prestações de contas, os inventários, os mapas, os relatórios e outros
documentos necessários a essas Organizações;
c) responsabilizar o agente que não transmitir certa a carga dos
bens, valores e dinheiros, assim como em ordem e em dia a respectiva,
escrituração;
d) comunicar ao escalão superior imediato qualquer irregularidade
administrativa e apontar os responsáveis, sempre que as providências
cabíveis não sejam de sua alçada;
e) determinar a abertura de sindicância, inquérito administrativo
ou inquérito pol ic ial-mil itar para os casos cabíveis de infringência deste Regulamento, e designar seus encarregados;
t) imputar à União os prejuízos causados por motivo de força
maior comprovada; e
g) dar início ao processo de dívida ativa para os prejuízos não ressarcidos por servidores militares e civis, quando for o caso.
4. Quando Ordenador de Despesa:
a) autorizar a realização de despesa e conceder suprimento de fundos;
b) estabelecer condições para as aquisições e alienações;
c) estabelecer o valor das cauções para garantia de fornecimento de
material ou de realização de obras ou serviços;
d) assinar, com as partes, contratos, convênios, ajustes, termos aditivos, acordos ou obrigações, lavrados na forma da legislação pertinente;
e) examinar os orçamentos de despesas referentes à aquisição de
material ou à execução de obras ou serviços custeados pela Unidade
Administrativa;
t) propor as penalidades administrativas cabíveis aos licitantes e
contratados, faltosos ou inadimplentes, quando a aplicação não for de
sua alçada;
g) intimar os contratados a completar as cauções diminuídas pela
aplicação de penalidade;
h) autorizar o levantamento dos depósitos e das cauções;
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i) assinar, de acordo com as normas e procedimentos pertinentes,
os documentos de despesa e outros, da Unidade Administrativa;
j) propor a realização de Tomada de Contas, pelo Órgão competente, inclusive para os suprimentos de fundos não comprovados; e
1) ordenar a organização de processos referentes a dívidas de
exercícios anteriores.

Seção 2

Do Agente Fiscalizador
Art. 23. Ao Agente Fiscalizador, além de outras atribuições, compete:
L Quanto à Administração em geral:
a) controlar e fiscalizar os serviços administrativos da Unidade, de
conformidade com a legislação e instruções pertinentes;
bl formular procedimentos administrativos que conduzam a controles efetivos, orientando os Agentes da Administração;
c) assessorar o Agente Diretor na tomada de decisões administrati·
vas e orientar os Agentes da Administração, objetivando maior eficiência no controle interno e nos serviços da Unidade Administrativa;
d) conferir e certificar a exatidão dos documentos correspondentes
à movimentação de bens patrimoniais a cargo da Unidade Administrativa;
e) propor ao Agente Diretor o pessoal para constituir as diversas
Comissões previstas neste Regulamento;
f) manter atualizado o cadastro dos responsáveis por bens, dinheiros e outros valores a cargo da Unidade;
g) assinar as declarações de abertura e encerramento das escriturações de livros, fichas e demais registros dos Agentes Executores, rubricando, chancelando ou autenticando por meios mecânicos as folhas, fichas ou formulários destinados à escrituração;
hl proceder as verificações periódicas do estado da escrituração,
certificando-se da confiabilidade dos registros dos Agentes Executores:

e
1) controlar os procedimentos administrativos de forma a atender
aos cronogramas estabelecidos pelos órgãos competentes e prazos prescritos em lei, decreto ou contrato.
2. Quanto à movimentação de bens:
a) controlar as entradas e saídas de material adquirido no comércio
ou recebido das Organizações provedoras;
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b) fiscalizar os recebimentos de material adquirido no comércio ou
recebido das Organizações provedoras, as obras executadas e a prestação dos serviços;
c) promover nas passagens de cargo, e anualmente, a publicação
em boletim dos resultados das conferências de carga dos diversos agentes, com a respectiva escrituração analítica existente no Setor de Registro;
d) fiscalizar a aplicação dos dinheiros a cargo da Unidade Administrativa;
e) controlar as receitas geradas pelos setores internos da Unidade
Administrativa, os créditos bancários provenientes dessas e de outras
receitas e todos os recebimentos que devam ser quitados pelo Gestor de
Finanças;
1) fiscalizar os pagamentos das contas, atendendo à cronologia das
suas liqüidações, inclusive as pertencentes a terceiros;
g) controlar as remessas às Organizações competentes das contas
processadas, cujo pagamento esteja a cargo das mesmas; e
h) assessorar o Agente Diretor nas inspeções e verificações que tenha de realizar.
3. Quanto à responsa bilidade:
a) verificar, periodicamente, o estado de conservação e emprego do
material em depósito, distribuído para o serviço ou em uso pelo pessoal, e comunicar ao Agente Diretor qualquer falta ou irregularidade
encontrada, com a declaração do nome do responsável direto;
b) promover a verificação, mensalmente, do pessoal constante das
folhas de pagamento e o efetivo real da Organização, objetivando a concordância numérica e a identificação por nível hierárquico ou categoria
funcional; e
c) comunicar ao Agente Diretor as irregularidades verificadas na
realização de atos e fatos administrativos, propondo, quando necessário, a realização de tomadas de contas dos responsáveis.
Seção 3
Dos Agentes Executores
Art. 24. Os Agentes Executores terão as seguintes denominações,
segundo a correlação com as atribuições básicas do cargo:
1. Gestor Comercial: responsável pela administração do emprego
dos meios ociosos da Unidade, visando seu aproveitamento comercial;
2.. Gestor de Finanças: responsável direto pela guarda dos dinheiros e outros valores e pela contabilidade da gestão dos recursos financeiros a cargo da Unidade Administrativa;
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3. Gestor de Imóveis: responsável pelos atos necessanos ao cadastro, regularização e administração dos imóveis a cargo da Unidade
Administrativa, acrescentando-se o termo «Residenciais», quando se
tratar de gestão de imóveis destinados à residência do pessoal da Aeronáutica;
4. Gestor de Licitações: responsável pela procura de material,
processamento da sua aquisição, contratação de obras ou prestação de
serviços;
5. Gestor de Material: responsável pelo recebimento, estocagem e
distribuição de material da Unidade Administrativa, acrescentando-se
à denominação «Gestor de Material» o termo classificatório do tipo de
material de maior predominância sob a guarda desse Agente;
6. Gestor de Reembolsável: responsável pelas atividades de aquisição, recebimento, estocagem e revenda de material, e de prestação de
serviços, autorizadas em legislação específica, mediante indenização;
7. Gestor de Registro: responsável pela escrituração de controle
do material permanente da Unidade Administrativa;
8. Gestor de Serviços Especiais: responsável pela guarda de bens
e valores e pela administração das atividades de assistência social e religiosa, escolar, hospedagem, entretenimento, convívio social e esportes
da Unidade Administrativa, acrescentando-se à denominação «Gestor
de Serviços Especiais» o termo indicativo da atividade desempenhada;
9. Gestor de Transportes: responsável pelo emprego e pela manutenção dos meios de transportes de superfície e pelo controle de combustíveis, lubrificantes e peças de reposição destinados à operação de
viaturas; e
10. Gestor de Subsistência: responsável pela alimentação do pessoal da Unidade, compreendendo o recebimento, estocagem e distribuição de gêneros, e a preparação e fornecimento das refeições.
Parágrafo único. Outros gestores poderão ser criados na Unidade
Administrativa para atender a administração de atividades específicas,
cujo vulto da guarda de bens e valores assim o indique.

Art. 25. Ao Agente Executor, além das atribuições especificas do
seu cargo, compete:
1. submeter os elementos de sua escrituração ao exame e à autenticação do Agente Fiscalizador;
2. registrar os atos e fatos administrativos na sua área de responsa bilidade;
3. comunicar ao Agente Fiscalizador toda movimentação de bens,
valores e dinheiros, ocorrida em sua área de responsabilidade;
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4. proceder ao balanço mensal e organizar os balancetes de prestação de contas ou demonstrativos,mapas e outros documentos necessários à comprovação de gestão, submetendo-os ao exame do Agente
Fiscalizador;
5. quitar o recebimento dos bens, valores ou dinheiros na área de
sua competência, dando-lhes conveniente destino;
6. efetuar fornecimento na área de sua competência, exigindo a
respectiva quitação;
.
7. providenciar a manutenção do nível operativo de bens, valores
ou dinheiros, necessários às atividades de sua competência;
8. recolher à Tesouraria, mediante guia, no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis a contar da data de sua geração, as receitas originadas
no Setor de sua responsabilidade; e
9. zelar pelos materiais sob sua guarda.

Seção 4
Agentes Auxiliares
Art. 26. Os Agentes Auxiliares, embora sem encargos administrativos especificamente definidos em leis ou regulamentos próprios,
participam da responsabilidade correspondente às atribuições que lhes
forem cometidas pelas autoridades competentes.
Art. 27. Além das atribuições específicas que lhes forem cometidas, compete-Ihee;
1. conhecer as atribuições que este Regulamento e demais normas
em vigor conferem ao cargo de que estejam investidos os seus chefes
imediatos, a fim de que possam secundá-los;
2. passar recibo, quando para isso autorizados expressamente,
dos materiais, documentos, dinheiros ou valores que lhes forem entregues para o conveniente destino; e
3. observar as normas peculiares aos serviços de que estejam encarregados.

CAPÍTULO In

Delegação de Competêncía
Art. 28. Quando o Comandante for Oficial-General, as atribuições
de Agente Diretor poderão ser delegadas, no todo ou em parte, devendo
sempre ser observada a precedência hierárquica do Agente delegado em
rel ação aos demais Agentes da Administração.
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Art. 29. Não sendo o Agente Diretor Oficial-General, a competência para delegar atribuições se restringe as de Ordenador de Despesa,
que poderão ser outorgadas a qualquer Oficial ou Servidor Civil Assemelhado, seu subordinado, vedada a subdelegação ,
Art. 30, O Agente Fiscalizador poderá delegar parte de suas atribuições aos Oficiais supervisores diretos dos Agentes Executores.
Art. 31. Os Oficiais-Superiores poderão delegar a servidor, militar ou civil, competência para responder pela carga e escrituração do
material permanente em uso nas dependências da Unidade Administrativa de que sejam responsáveis.
Art. 32. O Agente Diretor e os demais servidores civis e militares
delegados respondem por seus atos, de acordo com as normas pertinentes, perante a autoridade delegante, e esta, por sua vez, perante os es-'
calões superiores.
Parágrafo único. O ato da delegação deverá ser publicado em Boletim da Organização, indicando a autoridade delegada, as atribuições
objeto da delegação e o prazo da sua vigência que, se omitido, ter-se-á
por indeterminado.
TERCEIRA PARTE
EQUIPAMENTO E FUNCIONAMENTO

TÍTULO PRIMEIRO
Recursos Materiais
CAPÍTULO I

Bens Patrimoniais
Seção 1
Generalidades
Art. 33. Todos os bens patrimoniais sob a gestão de qualquer Organização da Aeronáutica pertencem à União.
Art. 34. Os bens patrimoniais da União dividem-se:
1. quanto à natureza, ao destino e ao objeto, em:
a) imóveis; e
b) móveis.
2. quanto à necessidade, em:
a) disponíveis; e
b) indisponíveis.
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Seção 2

Bens Imóveis
Art. 35. Os imóveis, sob a responsabilidade da Aeronáutica,
dividem-se:
1. imóveis de natureza exclusivamente militar; e
2. imóveis de natureza comum.
§ 1? São imóveis de natureza exclusivamente militar:
1. os quartéis;
2. os depósitos e paióis;
3. os hangares e garagens;
4. os campos de exercício e de prova para armamentos, munições
e engenhos espaciais;
5. as instalações de comunicações e de controle; e
6. todos aqueles destinados ao funcionamento das Organizações.
§ 2?

São imóveis de natureza comum:
as residências e os conjuntos residenciais, destinados ao pessoal e respectivas famílias;
2. os terrenos situados na parte externa dos quartéis e outros; e
3. as escolas de base, os clubes e as organizações recreativas e
congêneres.
1.

Art. 36. A localização das benfeitorias e instalações de uma Organização é regulada por seu Plano Diretor.
§ 1? O Plano Diretor será aprovado pelo Ministro, após sua apreciação pelo Estado-Maior da Aeronáutica, por iniciativa do Órgão Central do Sistema competente.
§ 2? Cabe ao Órgão Central do Sistema baixar instrução normativa para elaboração das propostas do Plano Diretor.

Art. 37. Os bens imóveis serão objeto de registro e comprovações,
segundo as normas baixadas pelo Órgão Central do Sistema respectivo.
Art. 38. As Unidades Administrativas manterão o
analítico de todos os bens imóveis na área de sua jurisdição.

registro

Art. 39. As alterações verificadas no valor e nas características
dos bens imóveis serão objeto de comunicação, pela Unidade Administrativa, ao Órgão regional responsável a que estiver jurisdicionada.
Art. 40. Ao Órgão regional, responsável pelo cadastro, compete
manter o registro analítico dos bens em sua área e a remessa ao Órgão
Central das informações e demais documentos estabelecidos nas instruções do Sistema.
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Art. 41. Ao Órgão Central do Sistema caberá o registro analítico
de todos os bens imóveis, sob a jurisdição da Aeronáutica, e a remessa,
ao Serviço do Patrimônio da União, dos registros analíticos e do inventário geral, segundo as normas pertinentes.
Seção 3

Bens Móveis
Art. 42. Os bens móveis compreendem as seguintes categorias:
1. material permanente: aquele que mantém suas características
físicas por tempo provável superior a dois anos, quando em utilização;
2. material de aplicação: aquele que, constituindo aparentementé
um todo, é empregado como acessório do material permanente ou dos
imóveis;
3. material de transformação: a matéria-prima in natura ou semimanufaturado; e
4. material de consumo: aquele que tem duração presumida de até
dois anos de uso e o que se desgasta ou perece em pouco tempo de utilização.
Art. 43. Os bens móveis são escriturados analiticamente nas Organizações que diretamente os administram, e nas Organizações centrais provedoras.
Parágrafo único. O material adquirido pela Unidade Administrativa será escriturado na classe própria e considerado, para fins contábeis
e de controle, como tendo sido fornecido pela Organização provedora
específica.
Art. 44. Compete às Organizações provedoras a padronização do
material de sua competência.

CAPÍTULO II

Suprimento
Art. 45. Dá-se a denominação de suprimento a todos os recursos
materiais necessários à vida de uma Organização na Aeronáutica.
Art. 46. Os suprimentos, quanto à sua natureza e uso,
classificam-se em comuns, de aviação e especiais.
§ 1? Suprimentos comuns são os usados, indiferentemente, nas
diversas Organizações da Aeronáutica.
§ 2? Suprimento de Aviação é o de uso exclusivo nas Aeronaves,
em sua manutenção e emprego.
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§3? Suprimentos especiais são os constituídos pelos demais materiais e equipamentos, somente destinados a certos órgãos especializados.
Art. 47. O fornecimento de suprimentos às Unidades Administrativas pelas Organizações provedoras poderá ser:
1. automático;
2. solicitado; ou
3. eventual.
§ 1? O suprimento automático será feito para atender às necessidades previamente conhecidas pelas Organizações provedoras, sem interferência da Unidade Administrativa.
§ 2? O suprimento solicitado está condicionado a pedidos regulares, organizados em virtude de necessidades não conhecidas pelas Organizações provedoras ,
§ 3? O suprimento eventual decorre de ordem expressa da autoridade competente, não constando das tabelas de distribuição vigentes.
Art. 48. Quanto à concessão, os suprimentos dividem-se em regulados e controlados:
1. regulados: quando a distribuição se baseia em tabelas de dotação e a supervisão de fornecimento e de consumo estiver afeta à própria Organização provedora; e
2. controlados: quando a distribuição, em virtude de extrema escassez, alto custo, periculosidade no emprego ou outros fatores, depender de ordem expressa do mais alto escalão da Aeronáutica, interessado no fornecimento.
Art. 49. Todo material empregado na Aeronáutica será devidamente caracterizado, segundo instruções específicas dos Sistemas correspondentes.
Art. 50. N ivel de suprimento é a quantidade de material que deve
ser mantida em estoque em determinada Organização.
§ I? Nível mínimo é a quantidade mínima de determinado suprimento mantida em estoque; constitui reserva de suprimento para atender às necessidades em qualquer caso de interrupção ocasional do fornecimento.
§ 2? Nível operativo é a quantidade autorizada como estoque normal de trabalho entre as chegadas sucessivas de suprimentos.
§ 3? Nível máximo é a soma das quantidades correspondentes aos
níveis mínimos e operativos, a qual, em princípio, não deverá ser excedida.
Art. 51. Os níveis de suprimento são referidos a dia de suprimento, que representa a quantidade de material necessário ao funcionamento normal da Organização num período de 24 horas.
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CAPÍTULO III

Licitações
Art. 52. As licitações e as contratações serão realizadas de conformidade com as normas legais pertinentes, com as disposições específicas deste Regulamento e com as instruções complementares baixadas pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 53. A licitação só será iniciada após a definição suficiente do
seu o bieto e, se referente a obras, quando houver anteprojeto e especificações suficientes para perfeito entendimento da obra a realizar.
Art. 54. Será dispensado o processo de licitação, nos seguintes
casos:
1. Nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
2. quando sua realização comprometer a Segurança Nacional, a
juízo do Presidente da República;
3. quando não acudirem interessados à licitação anterior, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas:
4. na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivos, na contratação de serviços com profissionais, ou firma de
notória especialização;
5. nas operações de venda que envolvam material aeronáutico
destinado às Forças Armadas de outros países, empresas de aviação
nacionais ou estrangeiras, proprietários de aeronaves particulares e aeroclubes, mediante autorização do Presidente da República;
6. na aquisição de obras e objetos históricos;
7. quando a operação envolver concessionário de serviço público
ou, exclusivamente, pessoas de direito público interno ou entidades sujeitas ao seu controle majoritário;
8. na aquisição ou arrendamento de imóveis destinados ao serviço
público; e
9. nos casos de emergência, caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens ou equipamentos.
Parágrafo único. A utilização da faculdade contida no número 8
deverá ser imediatamente objeto de justificação perante a autoridade
superior, que julgará do acerto da medida e, se for o caso, promoverá a
responsabilidade do Agente da Administração.
Art. 55. Para a realização de despesas com trabalho técnico ou
artístico, em que predomine a criação intelectual, poderá ser utilizado o
concurso.
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Art. 56. Os fornecedores ou executantes de serviços ou obras estarão sujeitos às penalidades previstas ·em lei e instruções complementares, as quais serão aplicadas pela Unidade Administrativa; devendo
ser homologada pelo Ministro a penalidade que resultar em inidoneidade para licitar perante o Ministério da Aeronáutica.
Art. 57. As alienações serão efetivadas sob a forma de venda ou
permuta, conforme a legislação em vigor.
Art. 58. A concorrência, o convite, a tomada de preços e o leilão
são modalidades de licitação utilizadas na alienação de bem público
sob a forma de venda,
Art. 59. Os contratos celebrados pela Administração poderão conter cláusula admitindo realização de Termos Admitivos para os seguintes casos:
1. por modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
2. por modificação do valor contratual, decorrente de acréscimo
ou diminuição quantitativa do seu objeto; e
3. por modificação do regime de execução ou do modo de fornecimento, face à verificação técnica da inaplicabilidade, nos termos contratuais originários.
Parágrafo único. Em qualquer dos casos, os valores do acréscimo
ou diminuição que se fizerem nas obras, serviços ou compras, constantes dos Termos Aditivos ao contrato original, não poderão ultrapassar
a 30% (trinta por cento) do valor inicial nominal do contrato.
Art. 60. Quando se tratar de encomenda de custo vultoso, os contratos poderão, no interesse da Administração, devidamente justificado, conter cláusula de concessão de sinal ou adiantamento de até 30%
(trinta por cento) do total da despesa, desde que coberto por garantias
bancárias ou de seguros.
Art. 61. As aquisições de materiais destinados à revenda, a título
Reembolsável, não se subordinam às disposições que regem as licitações, encontrando na satisfação do público consumidor a justificativa
dos procedimentos adotados.
Parágrafo único. Fabricantes, produtores ou representantes exclusivos constituirão as fontes de abastecimento dos Reembolsáveis das
Organizações que, só na falta destes, farão aquisições de firmas comerciais, desde que as pesquisas de mercado justifiquem a preferência.

CAPÍTULO IV
Da Despesa
Art. 62.
pagamento.

A despesa .compreende três fases: empenho, liqüidação e
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Art. 63. Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou
não de implemento de condição.
Art. 64. Nota de Empenho é o documento legal que tem
final idade de solicitar o material ou autorizar a execução de serviço ou obra,
assegurando ao fornecedor a reserva da importância correspondente à
despesa realizada.
Art. 65. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência
de crédito específico que a comporte.
Art. 66. É vedada a realização de qualquer despesa sem a existência de prévio empenho.

r

Art. 67. O empenho de despesa, identificado segundo sua natureza ou finalidade, poderá ser:
1.

ordinário: correspondente ao montante exato da despesa previs-

ta;
2. global: próprio das despesas contratuais e outras, sujeitas a
parcelamento de serviços e correspondentes pagamentos periódicos; ou
3. por estimativa: referente à despesa, cuja importância exata não
se possa previamente determinar.
Art. 68. A liqüidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e será feita tendo por base:
1. o contrato OJl documento correspondente;
2. a nota de empenho; e
3. os comprovantes de entrega do material ou da prestação efetiva
do serviço.
.
Art. 69. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado, após sua regular liqüidação.
Art. 70. Quando for necessário cancelar o empenho de uma despesa, será emitido Documento de Anulação de Empenho pela mesma autoridade que emitiu a Nota de Empenho, ou por seu substituto legal.
Parágrafo único.
ou parcial, ocorrerá:

A anulação do empenho de uma despesa, total

1. quando a despesa empenhada for superior à despesa efetivamente realizada;
2. quando não houver a prestação do serviço ou a execução de
obra contratada;
3. quando o material adquirido não for entregue total ou parcialmente; ou
4. quando a Nota de Empenho for extraída inadequada ou indevidamente.
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Art. 71. O empenho, a liqüidação e o pagamento de despesa na
Aeronáutica regular-se-âo pela legislação e normas aplicáveis à espécie,
complementados por instruções ministeriais.
Art. 72. Restos a pagar são compromissos de despesas assumidas
por Unidade Administrativa à conta de recursos orçamentários que, na
impossibilidade de serem sanados no exercício financeiro correspondente; devem ser liqüidados e pagos em outro exercício, observada a legislação pertinente.

CAPÍTULO V

Movimentação
Seção 1
Entregas, Recebimentos e Remessas
Art. 73. O material destinado à Organização Militar, ou a ela recolhido para qualquer fim, deve ser entregue no local previamente acordado, acompanhado de documento de entrega.
§ I? No documento de entrega constará, obrigatoriamente, a
quantidade, a especificação regular do material, os preços unitários e
as razões do recolhimento, quando for o caso.
§ 2? A remessa efetuada em embalagens fechadas terá, entre outras, a identificação do responsável pelo respectivo conteúdo.
Art. 74. A parte remetente é responsável pela quantidade, estado
e acondicionamento ou embalagens dos artigos remetidos, até que estes
sejam recebidos.
Parágrafo único. O remetente comunicará o envio de qualquer material e o destinatário acusará o seu recebimento.
Art. 75. O material entregue fica dependendo, para a sua aceitação, dos exames qualitativo e quantitativo, a cargo do Gestor interessado.
§ I? O material que por sua natureza não depender de parecer técnico, de especialista, de exames de laboratório ou outros processos técnicos, será recebido e aceito pelo Gestor interessado, no prazo máximo
de 2 (dois) dias úteis contados da data da entrega.
§ 2? Para o material que exigir parecer técnico ou exame de laboratório, o Gestor responsável pelo recebimento deverá solicitar ao
Agente Diretor a necessária providência, sendo o prazo de recebimento
do material, neste caso, de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados da
data da entrega.
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§ 3? Para o material de que trata o parágrafo anterior, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado por igual período, ou ainda por mais
10 (dez) dias úteis, caso se trate de material altamente sofisticado, a
juízo do Agente Diretor.
§ 4? O material entregue será considerado recebido e aceito para
os fins de direito conferido à parte fornecedora, se os recebimentos previstos neste artigo não se efetivarem nos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores.
§ 5? Os exames terão de ser realizados antes da utilização do material, atribuindo-se aos responsáveis pelo seu retardamento os prejuízos verificados em decorrência desse atraso.
Art. 76. A quitação referente ao recebimento do material será lavrada, concisamente, no respectivo documento de entrega.
Art. 77. Faltas ou defeitos constatados durante os exames serão
registrados com precisão, nos respectivos termos ou nas quitações.
Parágrafo único. Nos casos de falta imputável à parte remetente,
a Unidade Administrativa recebedora somente incluirá em carga, ou relacionará, o material aceito.
Art. 78. O material permanente aceito será mandado incluir em
carga pelo Agente Diretor, ou relacionado nos demais casos
§ I? Nos depósitos das Organizações provedoras o material permanente destinado a suprimento será relacionado, devendo ser incluído
em carga na Unidade de destino .
. § 2? O material fornecido por Organização provedora, que apresentar defeitos sem possibilidade de substituição, ficará à disposição
da mesma, caso a Organização destinatária não disponha de meios ou
não julgue oportuna a reparação.
Art. 79. As disposições sobre a entrega, exame e recebimento estabelecidas neste Regulamento são extensivas às obras, serviços e fornecimentos, no que for aplicável.

Seção 2
Inclusão e Exclusão

Art. 80. O material recebido, fabricado ou recuperado pela Unidade Administrativa, encontrado em excesso nas conferências, será incluído em carga ou relacionado, com base no documento correspondente.
§ I? A inclusão e a exclusão em carga será .publicada em Boletim
da Unidade Administrativa.
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§ 2? No caso de excesso, a escrituração do material será feita com
o preço unitário e terá todas as especificações que permitam a sua fácil
identificação, obedecida a nomenclatura regulamentar existente.
§ 3? N a falta de preço unitário, tomar-se-á por base o preço corrente no comércio.
§ 4? Se não existir artigo correspondente no comércio, a avaliação
será procedida por um Oficial designado pelo Agente Diretor.
Art. 81. A descarga de material permanente se originará em processo regular do qual constem a classificação e outros elementos indispensáveis à sua identificação.
Parágrafo único. Quando houver responsabilidade individual e a
conseqüente indenização ou reposição, estas serão especificadas no.
mesmo ato que determinar a descarga do material.
Art. 82. As peças acessórias ou partes componentes. de jogo ou
coleção de material permanente não poderão ser descarregadas isoladamente, cabendo aos responsáveis pelo seu extravio ou irrut.il iz ação
repô-las, de modo a integralizar o conjunto.
Parágrafo único. Só em última instância será a indenização feita
em dinheiro e de maneira que compense o dano causado ao conjunto.
Art. 83. A descarga do material permanente ou a exclusão de material relacionado deve ser precedida de:
1. exame do material:
a) para o que tiver completado o tempo mínimo de duração previsto nas respectivas tabelas e que não mais esteja em condições de ser
utilizado;
b) 'para aquele que, por motivo de força maior, tenha se tornado
imprestável antes de completar o seu tempo mínimo de duração, ou
quando não haja tempo de duração fixado:
c) para o que apresentar inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação ou recuperação; e
d) para o que se pretende alienar por se achar disponível e sem
probabilidade de aplicação próxima ou remota.
2. exame de causas:
a) para o extraviado ou desaparecido: e
b) para o extorquido, roubado, furtado ou saqueado.

Art. 84. O documento básico para que seja ordenado o exame do
material ou o de causas" ou ambos, será a parte circunstanciada do respectivo Gestor ou responsável direto pelo material, acompanhada de
uma relação onde constem os seguintes elementos:
1.

vas;

especificação regular do material e número das fichas respecti-
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2.
3.
4.
5.
6.

tempo de duração e data da inclusão em carga;
quantidade e unidade;
valor unitário e total;
razões do exame; e
outros esclarecimentos julgados necessários.

Art. 85. A descarga do material será precedida de exame por CO~
missão composta de três membros, dos quais um, pelo menos, tenha conhecimento especializado ou técnico do material a examinar.
§ I? Quando se tratar de artigo ou grupo de artigos de valor total,
atualizado, compreendido entre 1 (um] e 10 (dez) vezes o maior «valor
de referência», será dispensada a Comissão e designado um Oficial para proceder ao exame, o qual poderá solicitar o parecer do técnico especializado no material, quando necessário.
§ 2? Será dispensado qualquer dos exames:

1. para artigo ou grupo de artigos de valor total, atualizado, inferior ou igual a 1 (uma) vez o maior «valor de referência» vigente; e
2. para o material cujo valor do dano seja apurado e conhecido o
responsável pelo seu ressarcimento.
§ 3? Tratando-se de material existente nos Órgãos sediados no exterior, os valores fixados n19S parágrafos anteriores serão convertidos
em moeda local, sendo as providências executadas pelos respectivos
chefes, sempre que o efetivo não comportar a nomeação de Comissão.

Art. 86. Quando se tratar de deterioração ou inutiliz ação de material em depósito, parecendo resultar de incúria ou imprevidência dos
responsáveis, a Comissão será nomeada logo que o Agente Diretor tenha conhecimento do fato.
Art. 87. N o caso do material já ter completado seu tempo mínimo
de duração previsto em tabela, o resultado do exame será declarado sucintamente no verso da relação competente.
Art. 88. Para o material que não tiver completado o tempo mínimo de duração, ou não o tenha fixado, a Comissão ou o Oficial designado, depois dos necessários exames e diligências, lavrará termo, do qual
constarão:
1. o estado em que o material se encontra, "O dano sofrido e seu
valor;
2. a causa do dano;
3. a ocorrência ou não de motivo de força maior;
4. o grau de responsabilidade dos detentores do material;
5. outros responsáveis pelo estrago ou pela inutilização; e
6. possibilidade de recuperação e, no caso negativo, se a matériaprima poderá ser aproveitada.
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Art. 89. Para
mo evidenciará:
1.

2.
3.
4.
5.
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material disponível, destinado a alienação, o ter-

estado do material;
valor da aquisição;
valor atual;
razões da disponibilidade; e
oportunidade ou conveniência da alienação.

Art. 90.

No termo do exame de causas será evidenciado:

1. para os casos de extravio ou desapa;recimento: ocorrência, circunstâncias, justificativas e responsáveis; e
2. para os casos de extorsão, roubo, furto ou saque: ocorrência e
circunstância.
Art. 91. Os exames de causa e outros não dispensam a abertura
de sindicância, inquérito policial-militar ou inquérito administrativo,
que a espécie comportar.
Art. 92. O material será examinado no local em que se achar depositado ou localizado.
Art. 93. Com base no termo de exame ou a relação com o resultado do exame, conforme o caso, decidirá o Agente Diretor em despacho
no próprio documento:
1.

2.
3.
terial;
4.
normas
5.

imputar o prejuízo ao Estado;
responsabilizar"o culpado;
mandar descarregar, excluir da escrituração ou recuperar o madeterminar a abertura do processo de alienação, segundo as
vigentes; e
indicar o destino a ser dado ao material.

Art. 94. A movimentação do material permanente deverá ser comunicada à Organização provedora do material, para os necessários
lançamentos.
Art. 95. O material distribui do para uso na Organização Militar
deve ser marcado sempre que possível, de maneira a permitir a sua
identificação e do Órgão responsável pela sua guarda.
Art. 96. Os bens móveis descarregados ou disponíveis, bem como
a matéria-prima aproveitável oriunda da descarga, devem ser alienadas
sempre que não tiverem aplicação na Unidade Administrativa.
Parágrafo único. A alienação do material disponível deverá atender à regulamentação específica para cada caso.
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CAPiTULO VI

Manutenção
Art. 97. O material em estoque será transmitido ao substituto pelo substituído, no mesmo estado em que foi recebido, ressalvados os
casos de força maior e as causas justas, devidamente comprovadas.
Art. 98. As providências para recuperação do material são de responsabilidade da Unidade Administrativa que mantém a sua guarda,
dentro dos recursos de que d isp õe, observado o aspecto econômico da
recuperação.

CAPiTULO VII

Material para Mobilização
Art. 99. As Organizações provedoras elaborarão, de acordo com o
fixado pelo Órgão competente, as tabelas de dotação de material que
cada Unidade Administrativa deve possuir como reserva para o caso de
mobilização.
§ I? Esses suprimentos não poderão ser aumentados ou diminuídos, mesmo temporariamente, sem autorização por escrito, da Organização provedora respectiva.
§ 2? É proibido utilizar, aplicar, empregar ou' consumir no serviço
comum, mesmo temporariamente, itens de reserva para mobilização,
salvo quando se tratar de renovação.
Art. 100. A distribuição de recursos destinados à manutenção
desses suprimentos será feita nas épocas próprias, proporcionalmente
às necessidades decorrentes das tabelas a que se refere o artigo anterior.
Art. 101. A partir do ato de mobilização, todos os suprimentos de
reserva para esse fim passarão para o serviço ordinário e serão distribuídos de acordo com as instruções especiais, elaboradas pelas Organizações competentes e aprovadas pelo Ministro.

CAPiTULO VIII

Arrolamento
Art. 102. O arrolamento para acerto de carga constitui medida de
exceção, só autorizado pelo Ministro em expediente circunstanciado, no
qual são 'identificadas as causas e definidas as responsabilidades.
Art. 103. Proceder-se-á ao arrolamento nos seguintes casos:
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1. estado caótico da escrituração, sem possibilidade de normalização pelos meios regulares;
2. dano na escrituração, conseqüente de casos de força maior; e
3. ao término de operações de combate.

TiTULO SEGUNDO
Recursos Financeiros

CAPiTULO I
Generalidades
Art. 104. As Organizações Militares podem dispor, para atender
às suas necessjd.ades, de:
1. créditos orçamentários;
2. créditos adicionais; e
3. recursos extra-orçamentários.
§ I? Créditos Orçamentários são os consignados na Lei de Orçamento e atribuídos ao Ministério da Aeronáutica para o cumprimento
de sua missão.
§ 2? Créditos Adicionais são autorizações de despesas não computáveis ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
§ 3? Recursos Extra-Orçamentários são aqueles provenientes de
receitas realizadas pelas Unidades Administrativas, na forma da legislação e demais disposições em vigor, e outros não atribuídos na Lei de
Orçamento ou em Créditos Adicionais.
Art. 105. Nas execuções orçamentária e extra-orçamentária será
observada a sistemática estabelecida em legislação própria, normas e
instruções complementares pertinentes.
Art. 106: A descentralização de créditos Orçamentários e Adicionais às Unidades Administrativas é efetuada por meio de provisão,
sendo" que a primeira no exercício financeiro é o documento específico
elaborado pelo Órgão Central de Planejamento Orçamentário.
Art. 107. A autoridade competente para conceder provisão de crédito poderá anulá-la, no todo ou em parte, conforme o caso.
Art. 108. A descentralização de recursos extra-orçamentários é
feita mediante documento hábil.
Art. 109. Feita a provisão ou distribuição de créditos, a movimentação dos recursos financeiros necessários à despesa. será efetuada conforme a programação financeira do exercício.
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CAPÍTULO II

Recebimentos
Art. 110. Os recursos orçamentários, os provenientes de créditos
adicionais e os extra-orçamentários, movimentados pelos órgãos competentes para as Unidades Administrativas, serão creditados no Banco
do Brasil S.A., em conta-corrente específica.
Art. 111. As arrecadações ou recebimentos de recursos extraorçamentários, ocorridos na Unidade Administrativa, devem ser depositados na sua conta-corrente bancária, no máximo dentro de dois dias
úteis, a contar da correspondente quitação.
Art. 112. Os recursos financeiros, sob a responsabilidade de urna
Unidade Administrativa, serão mantidos em conta-corrente no Banco
do Brasil S.A.
Parágrafo único. A utilização de outra instituição bancária somente poderá ocorrer quando inexistir agência ou órgão equivalente do
Banco do Brasil S.A., no município sede da Unidade Administrativa, e
após autorização ministerial.
Art. 113. A transferência de recursos financeiros entre Unidades
Administrativas autorizadas é efetuada por sub-repasse, mediante
emissão de documento especifico.

CAPÍTULO III

Pagamentos
Art. 114. Os pagamentos de despesas, inclusive entre Unidades
Administrativas, obedecida a legislação, normas e instruções complementares pertinentes, serão feitos por meio de ordem bancária ou cheque nominativo.
§ I? Quando houver despesa não atendível pela via bancária, o
pagamento será feito através. de suprimento de fundos.
§ 2? Pagamentos em dinheiro, por constituírem exceção, dependem de justificada autorização do Ordenador de Despesas.
Art. 115. O· pagamento de despesas deve obedecer à ordem cronológica da sua liqüidação.
§ I? O prazo máximo de liqüidação da despesa será de 5 (cinco)
dias úteis, após concluído o recebimento do material ou do serviço executado.
§ 2? O prazo máximo de pagamento da despesa será de 5 (cinco)
dias úteis, contados após concluída a sua liqüidação.
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Art. 116. A fixação das datas elos pagamentos mensais nas Unidades Administrativas, a título de remuneração ou salário, observará
às disposições constantes dos calendários elaborados pelo Sistema específico.
Art. 117. Os pagamentos decorrentes de movimentação de pessoal
poderão ser atendidos, sob a forma de adiantamentos, com recursos de
caixa da própria Unidade Administrativa.
Art. 118. .0 processamento dos documentos de despesas deverá
atender, de acordo com as normas do Sistema correspondente, à satisfação das seguintes providências:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

autorização da despesa;
classificação da despesa;
recebimento e aceitação do material ou serviços;
indicação do documento de entrada;
conferência;
ordem de pagamento;
forma de pagamento e recibo;
identificação do recebedor, se for O caso;
dedução de despesas; e
indicação da inclusão em carga.

TÍTULO TERCEIRO
Registros

CAPÍTULO I
Contabilidade
Art. 119. A Contabilidade, na Aeronáutica, compreende:
Contabilidade Orçamentária, que tem por fim acompanhar a
execução do Orçamento;
1.

2. Contabilidade Financeira, que se destina a manter em evidência a movimentação de todas as quantias, saldos em caixa e os elementos necessários à fiscalização pelos agentes responsáveis;
3. Contabilidade Patrimonial, que se destina ao registro das incorporações e das baixas, reavaliações e transferências dos bens móveis e imóveis da União, a cargo do Ministério da Aeronáutica; e
4. Contabilidade de Custos, que se destina a registrar a evolução
das aplicações de recursos financeiros e proporcionar meios analíticos
para mensurar o nível dos resultados obtidos.

548

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO II

Escrituração
Art. 120. A escrituração contábil financeira e patrimonial será
analítica e sintética.
§ I? A escrituração analítica, registrando de modo cronológico e
sistemático os atos e fatos administrativos, será realizada pela Unidade
Administrativa responsável pela administração dos créditos.
§ 2? A escrituração sintética, com base na analítica, evidenciando
o estado da administração, será realizada a nível dos Órgãos de controle.
Art. 121. Uma escrituração estará em ordem, quando observar os
modelos em vigor e não apresentar falhas em relação aos princípios gerais de contabilidade e às disposições que regulam a espécie; e em dia,
quando registrar todas as alterações ocorridas até 2 (dois) dias úteis
anteriores à data de ver-ificação.
Art. 122. A escrituração deverá ser feita de forma simplificada e
racional, segundo as normas e modelos de cada Sistema.
Parágrafo único. Para realização da escrituração poderá ser utilizado qualquer tipo de equipamento ou processo, desde que observadas
as normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema pertinente.
Art. 123. O registro contábil dos fatos administrativos de natureza financeira será feito de acordo com as especificações constantes da
Lei de Orçamento, dos créditos adicionais e dos títulos internos expressamente autorizados pelo Ministro, decorrentes de recursos extraorçamentários.
CAPÍTULO III

Erros e Retificações
Art. 124. As entrelinhas, rasuras, emendas, omissões, espaços em
branco e quaisquer outras irregularidades na escrituração serão objeto
de correções, conforme o caso:
1. a tinta carmim;
2. por meio de estorno;
3. com lançamento supletivo; e
4. com declaração em tempo.
§ 1? N as retificações, feitas a tinta carmim, a parte a corrigir será
cancelada com um ou dois traços horizontais, escrevendo-se logo acima
o que for certo, tudo disposto de maneira que deixe ver as palavras ou
algarismos preexistentes, e serão acompanhadas de ressalvas, também
a tinta carmim, confirmadas com a rubrica de quem as fizer e lançadas
à margem ou em lugar que não prejudique a clareza do documento.
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§ 2? As retificações por estorno deverão ser justificadas mediante
histórico sucinto dos enganos.
§ 3? Os lançamentos supletivos, destinados a sanar omissões ou
deficiências, serão feitos de maneira que não deixem qualquer dúvida
sobre a sua exatidão.
§ 4? As retificações feitas por meio de declaração em tempo serão realizadas com o lançamento dessa declaração no fim do documento
e assinadas por todos aqueles que o subscreveram anteriormente.
§ 5? Os espaços em branco serão preenchidos ou cancelados por
meio de traços, de forma a não permitir lançamentos posteriores.
Art. 125. Lançamentos nas entrelinhas serão admitidos apenas
em documento de difícil renovação, fazendo-se a necessária ressalva da
sua validade, com a assinatura do responsável.
Parágrafo único. Qualquer número ou palavra acidentalmente rasurado deverá ser revalidado.
1. pela repetição imediata, entre parênteses, do algarismo ou da
palavra; e
2. pela ressalva, em local apropriado, devidamente assinada pelo
responsável.
Art. 126. As retificações que se tornarem necessárias na escrituração dos documentos de receita e despesa deverão observar ainda os
princípios gerais de contabilidade.
Art. 127. As ressalvas das corrigendas feitas nas faturas, notas
fiscais ou outros documentos, apresentados para liqüidação e pagamento, serão autenticadas pelos responsáveis por suas emissões.
Art. 128. Corrigendas que importem em alterações em balancetes
e seus documentos, quando estes já tenham produzido os necessários
.efeitcs, serão feitas da seguinte forma:
1. retificação do balancete e documentos, com as devidas ressalvas e assinaturas pelos Agentes responsáveis pelo mesmo;
2. lançamento da diferença resultante das corrigendas feitas, no
débito ou crédito, na data em que ocorrer; e
3. remessa das vias do balancete corrigido para as Organizações
competentes.
Art.' 129. Ocorrendo erro ou engano nos dizeres manuscritos dos
carimbos, a correção será feita mediante nova aplicação, exceto quando
se tratar de corrigendas de datas.
Art. 130. As retificações, ressalvas e autenticações serão feitas
pelos Agentes responsáveis pelo erro ou engano, ou pelos seus substitutos.
Parágrafo umco. De igual maneira, proceder-se-á para suprir as
omissões de caráter formal, indispensáveis à validade do documento.
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QUARTA PARTE
RESPONSABILIDADES

TÍTULO PRIMEIRO
Conceituação

CAPÍTULO I
Generalidades
Art. 131. Todo aquele que estiver investido de cargo ou encargo
administrativo terá sua responsabilidade administrativa, criminal e civil vinculada aos atos ou às omissões que praticar ou incorrer, prejudi-'
ciais ao E stado ou ao serviço.
Art. 132. A responsabilidade será civil sempre que houver prejuízo para o Estado, Instituição ou pessoa, em virtude da falta de cuidado, de interesse ou de vigilância do responsável.
§ I? A responsabilidade civil não exime o responsável da sanção
administrativa ou criminal cabível.
§ 2? Os débitos resultantes de responsabilidade civil não se anulam pela absolvição administrativa ou criminal do Agente, exceto
quando julgada improcedente, em última instância, a ação civil correspondente.
§ 3? Os recursos interpostos pelos devedores para a suspensão de
débitos que resultem de apuração de resporisabilidade não interrompem
nem sustam, os descontos que devem sofrer nos respectivos vencimentos.
Art. 133. O Ministério da Aeronáutica responderá pelos danos
que os Agentes da Administração causarem a terceiros, cabendo-lhe
ação regressiva contra os responsáveis, nos casos de culpa ou dolo.
Art. 134. Apurada a falta de dinheiro ou de outros valores e, não
sendo presumível ·dolo do responsável, será fixado pelo Agente Diretor
o prazo de trinta dias para sua reposição, findo o qual, não havendo
ressarcimento do dano, será iniciado o competente processo.
Art. 135. Os casos de força maior, quando devidamente comprovados, isentarão de responsabilidades os diversos agentes.
Parágrafo único. Ocorrendo roubo, furto, extorsão, incêndio ou
dano, material, a isenç-ão da responsabilidade fica subordinada à ausência de culpa do' agente da administração.
Art. 136. A isenção de culpa, quando for o caso, só aproveitará ao
responsável que tenha .tomado as providências adequadas e da sua alçada para evitar o prejuízo.
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Art. 137. Todo responsável pela execução de ordens que, a seu
ver, impliquem em prejuízo para o Estado, ou que contrariem dispositivos legais, deve ponderar verbalmente a respeito, ressaltando as conseqüências da sua execução.
§ 1? Se, apesar da ponderação, a autoridade persistir na ordem, o
subordinado cumpri-la-á e, a seguir, participará, por escrito, que a ordem em causa foi executada de acordo com o presente artigo ficando,
em decorrência, isento de possível responsabilidade.
§ 2? Procedimento análogo caberá sempre que se torne necessária
a execução de medida ou providência legal, que não tenha sido tomada
oportunamente.
Art. 138. Independente da sanção criminal ou civil cabível, a administração poderá tomar, contra o Agente responsável, as seguintes
providências:
1. suspensão automática do cargo ou encargo, pelo prazo necessário à apuração da irregularidade e normalização do serviço, quando deixar de satisfazer, dentro de 8 (oito) dias úteis, as exigências para sanar
faltas apuradas nas suas prestações de contas de dinheiro e outros
bens;
2. suspensão do cargo ou encargo, quando estiver em atraso com
a escrituração de sua responsabilidade, ou com a remessa, dentro dos
prazos estabelecidos, dos balanços, inventários e relações de entrada e
saída de material;
3. carga das importâncias pagas indevidamente;
4. carga das importâncias relativas às despesas ou pagamentos
efetuados sem o respectivo crédito ou numerário;
5. carga das importâncias desviadas para constituírem caixas ilegais ou não regulamentares, revertendo ainda o saldo destas ao erário,
como renda extraordinária da União;
6. carga das importâncias relativas às liberalidades feitas à conta
do dinheíro públíco; e
7. carga das importâncias relativas à quaisquer danos causados
ao Estado ou a terceiros.
Art. 139. Cabe ao Agente Diretor respectivo determínar a efetivação dos descontos decorrentes dessas sanções, ou às Organizações competentes, ex DElicio, quando verificarem, no exame de processos, que os
descontos não estão sendo realizados.
Art. 140. A sanção civíl será aplícada:
ao Agente responsável direto pelo dano ou prejuízo apurado; e
2. aos Agentes que tenham negligenciado as providências de sua
alçada no sentído de responsabílizar o Agente culpado.
1.
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Art. 141. A imputação da responsabilidade pela falta de remessa
da relação dos componentes da Administração, das prestações de Contas, dos inventários, dos mapas, dos relatórios e de outros documentos
necessários, será da alçada dos Órgãos Centrais dos Sistemas.
Art. 142. Qualquer Agente, ao tomar conhecimento de irregularidade administrativa, deverá tomar as providências cabíveis junto à autoridade competente, objetivando a apuração de responsabilidade.
Art. 143. Os Agentes auxiliares respondem perante os respectivos
chefes diretos.
Art. 144. A responsabilidade resultante de perda, dano ou extravio de dinheiro e outros bens entregues aos Agentes Auxiliares será a estes imputada, exceto quando ficar provada a culpa de seus chefes.
Art. 145. Nenhum responsável está isento de prestar contas que,
se necessário, serão tomadas, tendo em vista os superiores interesses
do Estado.
§ I? Em princípio, os responsáveis prestam contas às respectivas
Unidades Administrativas e estas às Organizações competentes, na forma da orientação normativa estabelecida para a espécie.
§ 2? As Organizações Centrais competentes, ao apurarem qualquer falta e o responsável 'pela mesma, determinarão as providências
cabíveis.
Art. 146. A fiscalização a cargo da Aeronáutica será direta, quando realizada no âmbito da Unidade Administrativa, e indireta, quando
realizada pelos Órgãos regionais e setoriais de inspeção, controle e auditoria.
§ I? A fiscalização direta consiste na verificação, por parte da autoridade, do exercício da administração pelos que lhe são subordinados, através do exame dos atos e fatos administrativos, à medida que
forem realizados.
§ 2? A fiscalização indireta se processa pelo exame dos diversos
documentos apresentados pelos responsáveis pela Administração da
Organização.
Art. 147. A responsabilidade de qualquer Agente da Administração só é definitivamente liqüidada após a aprovação dos atos de sua
gestão pelo Tribunal de Contas da União.
CAPiTULO II

Especificaç6es
Art. 148. O pessoal da Aeronáutica, em qualquer função administrativa, será responsabilizado essencialmente:
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1. pela ineficiência de sua administração em qualquer cargo ou
encargo;
2. pelas omissões nos seus deveres funcionais;
3. pelas conseqüências da inobservância, por incúria de sua parte,
disposições legais ou de ordens emanadas de autoridades competentes;
4. pelo emprego irregular do dinheiro público;
5. pelos compromissos que assumir em nome da Organização, sem
que, para isso, tenha autoridade;
6. pelo desempenho incorreto das obrigações decorrentes de seu
encargo ou cargo;
7. pelos atos que praticar, no exercício de seu cargo ou encargo,
contrários às leis;
8. pelas despesas ordenadas sem o respectivo crédito ou em desacordo com a especificação orçamentária;
9. pela constituição de caixa irregular e concessão de liberalidades;
10. pelos erros de cálculo e por outros, que resultem pagamentos
indevidos;
11. pelo irregular enquadramento das despesas, em relação às formalidades básicas exigidas pelas disposições pertinentes;
12. pelo cumprimento de ordem de natureza administrativa, ilegal
ou prejudicial ao Estado, sem a tomada das providências acautelatórias
de sua responsabilidade;
13. pelos atos ilegais praticados por agente seu, se, previamente
avisado, não providenciar em tempo para evitar e corrigir esses atos;

de

14.

pela não efetivação dos descontos ou das indenizações devi-

das;
15. pelo atraso que causar às conferências de escrituração, prestação de contas, passagens de carga, transmissão de dinheiro e de outros
bens, remessa de documento às Organizações de Sistema e andamento
dos processos;
16. pela falta de arrecadação da receita pública, quando de sua
competência, escrituração em ordem e em dia, medidas adequadas para
apurar a responsabilidade dos gestores, iniciativa para resolver casos
omissos cuja solução seja de sua competência, e pagamento, recolhimento ou remessa de qualquer quantia fora do prazo fixado;
17. pelas faltas e irregularidades apuradas nas passagens de carga, transmissão de dinheiro e outros valores, tomadas de contas, conferências de escrituração, e no recebimento, distribuição, remessa, descarga ou saída de material;
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18. pelas irregularidades na escrituração que lhe estej a afeta, sem
a observância das medidas corretivas aplicáveis; e
19. pela não adoção de modelos de escrituração básicos, aprovados pelo Ministro ou pelos Sistemas.

CAPÍTULO

tn

Responsabilidade Coletiva
Art. 149. A responsabilidade dos componentes da Administração
que participarem de determinado evento é solidária, só não abrangendo
aquele que, através da indispensável ponderação, seguida de comunicação escrita, deixar definida sua discordância com relação ao caso considerado.
Art. 150. Os membros das Comissões serão todos responsabilizados quando, de comum acordo, praticarem qualquer ato lesivo aos interesses do Estado ou de terceiros, ou contrários às disposições pertinentes.
Parágrafo único. O voto vencido, obrigatoriamente justificado,
isenta de responsabilidade aquele que o emitiu.
Art. 151. As Comissões ou encarregados de inspeção, fiscalização
ou tomadas de contas, quando tenham examinado a situação de quaisquer Agentes da Administração, com eles, ficarão responsáveis quando
venham a ser identificadas irregularidades cometidas antes das vertficações, desde que fique provado que aquelas Comissões ou aqueles encarregados dispuseram de elementos para responsabilizar os faltosos e
não o fizeram.
Art. 152. Participa da responsabilidade o Agente que deixar de
responsabilizar oportunamente seu subordinado pelas faltas e omissões
que houver praticado ou tiver incorrido.
CAPÍTULO IV

Responsabilidade Individual
Art. 153. Quando o Agente Diretor decidir, fundamentado em informação ou parecer incompleto ou inverídico, a responsabilidade recairá somente no autor da informação ou parecer.
Art. 154. O Ordenador de Despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional, decorrentes de
atos praticados por Agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas.
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Art. 155. Apurada qualquer divergência na conferência de bens,
valores e dinheiro na tomada de contas, ou por ocasião da substituição
do respectivo gestor, ser-lhe-á imputada a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos ou prejuízos verificados.
Art. 156. O Agente responsável por bens, valores e dinheiros públicos e de terceiros responderá:
1. pelas quantias recebidas, até que justifique seu emprego;
2. pelos pagamentos ou distribuições que efetuar;
3. pelos erros de cálculos; e
4. pelo emprego indevido dos bens, valores e dinheiro a seu cargo.
Art. 157. O Agente que subscrever qualquer documento administrativo é responsável pela autenticidade das informações nele contidas.
Art. 158. O Agente incumbido de conferir documento administrativo responderá pela exatidão dos cálculos e das importâncias porventura registradas em desacordo comas observações respectivas.
CAPÍTULO V
Casos de Força Maior
Art. 159. Os casos de força maior, para fins de isenção de responsabilidade, compreendem:
1. incêndio, desmoronamento, inundação, submersão, tormenta,
terremoto e sinistros aéreos, fluviais. marítimos e terrestres:
2. estragos produzidos por animais daninhos;
3. epidemias e moléstias contagiosas;
4. saque ou destruição pelo inimigo, destruição ou abandono forçado pela aproximação deste;
5. roubo, furto ou extorsão;
6. estragos produzidos em armas ou em qualquer outro material,
por explosão ou acontecimento imprevisível;
7. falência de estabelecimentos bancários, onde estejam depositados dinheiro e valores da Unidade Administrativa;
8. acidente de serviço ou de instrução; e
9. inutilização em serviço ou instrução.
CAPÍTULO VI

Danos e Imputações
Art. 160. Os danos ou prejuízos causados ao Estado, ressalvados
os casos de força maior, deverão ser ressarcidos.
Parágrafo único. Havendo participação de mais de uma pessoa, o
valor correspondente ao dano será ressarcido pelos responsáveis.
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Art. 161. O valor do material, para efeito de indenização, será
aquele que permita repô-lo por idêntico ou semelhante, a critério da
Administração.
Art. 162. Para os objetos escassos, de aquisição difícil, fardamento, material bélico, e ainda, para os que exigem cuidados técnicos especiais, poderão as Organizações provedoras estabelecer valores de indenização de até cinco vezes o valor real, a fim de desestimular a prática
de ato indenizável.
Art. 163. Os descontos referentes às importâncias devidas pelas
indenizações resultantes de alcance, multas, cargas, restituições ou recebimentos indevidos serão preferencialmente realizados de uma só vez
e, na impossibilidade de assim se proceder, mediante descontos mensais nos vencimentos, ou nas quantias que os responsáveis pela indenização recebam do Estado a qualquer título.
§ i? A indenização devida ao Estado, que não puder ser feita pela
via administrativa, será objeto de cobrança judicial ou executiva, na
forma da legislação pertinente.
§ 2? O disposto neste artigo incidirá sobre os responsáveis pelo
pagamento indevido, quando não for possível alcançar o beneficiado.
Art. 164. Os descontos atribuidos aos militares que devam ser excluídos ou licenciados serão reformulados, de maneira a possibilitar a
indenização antes da sua exclusão ou licenciamento do serviço ativo.

TiTULO SEGUNDO
Comprovações

CAPiTULO I
Generalidades
Art. 165. As despesas comprovadas em documentos serão examinadas sob os seguintes aspectos:
1. moral, compreendendo o judicioso emprego do dinheiro público,
observadas as prescrições legais que lhe disserem respeito;
2. aritmético, que tem em vista a exatidão das operações expressas em algarismos; e
3. formalístico, abrangendo exigências acessórias de caráter intrínseco, nos documentos de despesa.
Art. 166. A responsabilidade do Agente da Administração na gestão dos dinheiros, valores e material sob sua guarda será definida através de 'fiscalização permanente, prestação de contas ou quaisquer outros instrumentos de controle.
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Art. 167. As contas dos responsáveis pela gestão dos bens patrimoniais, dinheiro e. valores serão apresentadas:
1. ao Agente Diretor por ocasião da Reunião da Administração
para prestação de Contas mensal, nas substituições dos gestores ou a
qualquer momento, a seu critério, pelos diversos Agentes;
2. aos Úrgãos Centrais de Sistemas e aos Órgãos Regionais, de
acordo com o calendário e condições fixadas na legislação e normas
pertinentes;
3. ao Tribunal de Contas da União, em relação às Unidades Administrativas e ao Ministério da Aeronáutica como um todo, com referência ao exercício encerrado; e
4. às Comissões designadas para realização de processo de Tomada de Contas.
CAPÍTULO II
Tomada de Contas
Art. 168. Tomada de Contas é o levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados, na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis, em determinado
exercício ou período.
§ I? Ocorrerá Tomada de Contas, quando:
1. do término do exercício financeiro;
2. da impugnação de despesas feitas por Suprimento de Fundos;
3. da verificação de que determinada conta não foi prestada;
4. de desfalque ou desvio de bens -da União ou pelos quais esta
responda; e
5. de outras irregularidades de que resulte prejuízo para a Fazenda Nacional.
§ 2? A Tomada de Contas por término do exercício financeiro será feita pelo Órgão Central do Sistema pertinente, que emitirá o competente Certificado de Auditoria e o encaminhará ao Tribunal de Contas
da União, no prazo fixado segundo as disposições vigentes.
§ 3? Para os demais casos, as Tomadas de Contas deverão ser feitas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação ou do conhecimento do fato, por Comissão especificamente
nomeada.
Art. 169. Os elementos básicos constitutivos dos processos de Tomada de Contas são os constantes de ato oriundo do sistema específico.
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CAPÍTULO III

Prestações de Contas
Seção I
Numerário

Art. 170. Prestação de Contas é o processo organizado pela Unidade Administrativa, pelo próprio Agente ou pessoa designada, responsável por bens, valores ou dinheiros públicos, constituído por demonstrativos acompanhados dos documentos comprobatórios das operações
de receita e despesa realizadas.
Parágrafo único. Ocorre Prestação de Contas:
1. para comprovar a utilização dos bens, valores e dinheiro público, justificar seu emprego e demonstrar as disponibilidades dos mesmos; e
2. para comprovar a realização de despesa por meio de Suprimento de Fundos.
Art. 171. Balancete é o instrumento contábil que reúne toda a documentação de uma Prestação de Contas de todos os recursos sob a
responsa bilidade de uma Unidade Administrativa ou de um detentor de
Suprimento de Fundos.
Art. 172. As Unidades Administrativas remeterão, mensalmente,
a primeira via da documentação completa da Prestação de Contas, para
fins de controle, aos Órgãos regionais ou setoriais do Sistema pertinente, nos prazos ede acordo com as normas estabelecidas.
Art. 173. As Unidades Administrativas remeterão uma via do Caderno de documentação mensal de Prestação de Contas diretamente ao
Órgão Setorial do Sistema correspondente, o qual procederá à consolidação dos elementos contábeis recebidos, nos termos e para os fins especificados em normas e legislação pertinentes.
§ I? A documentação mensal recebida das Unidades Administrativas será devidamente verificada e consolidada em demonstrativos,
sendo estes encaminhados, nas épocas próprias, ao Órgão Central do
Sistema Federal de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria.
§ 2? A consolidação anual da documentação mensal das Unidades
Administrativas será utilizada:
1. para elaboração do Balanço Financeiro, parte integrante do Balanço Anual do Ministério da Aeronáutica, que deverá ser preparado
após o término do exercício e remetido ao Õrgão Central do Sistema
Federal de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, na
época própria; e
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2. para integrar a Tomada de Contas por término do exercício financeiro, que será encaminhada ao Tribunal de Contas da União, na
época própria.
Art. 174. Os processos de Prestação de Contas encaminhados às
Organizações fiscalizadoras competentes não serão restituídos aos responsáveis para correções ou cumprimento de diligências julgadas necessárias.
§ I? Se alguma de suas peças necessitar de esclarecimentos, retificações ou adoção de providências corretivas, desde que não seja constatado dolo ou ocorrência de prejuízo para o Estado, a Organização fiscalizadora oficiará a respeito, fazendo referência precisa aos documentos e fatos a corrigir e às medidas que deverão ser adotadas mandatoriamente.
§ 2? Os responsáveis, que deverão manter em arquivo a segunda
via do processo, farão nela as anotações e corrigendas cabíveis, em caráter de urgência, informando a seguir, em despacho ao ofício recebido,
quanto às providências que foram tomadas em relação às falhas apontadas.
§ 3? O ofício inicial do Órgão fiscalizador e o despacho com os esclarecimentos minuciosos prestados pelos responsáveis serão anexados
no respectivo processo de Prestação de Contas, como peças essenciais
para julgamento de direito.
Seção 2
Bens Patrimoniais.
Art. 175. Os responsáveis pelos bens patrimoniais deverão manter em evidência a sua contabilidade.
Parágrafo único. Estes responsáveis prestam contas, analiticamente, à respectiva Unidade Administrativa, e esta às Organizações
competentes, na forma das disposições pertinentes.
Art. 176. As Unidades Administrativas, para fins de elaboração
do Balanço Patrimonial e do processo de Tomada de Contas, remeterão
ao Órgão Central do Sistema competente, em termos de valores globais,
o inventário cadastral sintético relativo aos bens imóveis, nos prazos
estabelecidos.
Art. 177. Os Agentes da Administração realizarão, anualmente, o
balanço do material sob sua responsabilidade, submetendo-o à conferência do setor competente da Organização.
Art. 178. As Unidades Administrativas remeterão:
1. até o dia 15 do mês subseqüente, às Organizações provedoras
respectivas, a relação do material permanente carregado ou descarregado, a fim de possibilitar fiscalização permanente; e
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2. o demonstrativo sintético ao Órgão Central do Sistema COrrespondente. em termos de valores globais, do material permanente, segundo calendário fixado.
Art. 179. As Organizações provedoras remeterão, até o último dia
útil de janeiro, ao Órgão Central do Sistema correspondente. o inventário sintético, somente em termos de valores globais, dos bens móveis
em estoque para fornecimento, existente no último dia do ano anterior.
Art. 180. Os bens móveis serão escriturados pelo preço de aquisição. Quando não se conhecer o custo exato, ou forem depreciados ou
valorizados, serão escriturados pelo preço de avaliz ação.
Parágrafo único. O material sob a responsabilidade da Unidade
Administrativa constará na escrituração com o respectivo valor em
moeda nacional.
'
Art. 181. Os bens móveis, permanentes ou não, quando iguais,
mas de valores diferentes, serão reunidos e escriturados pelo preço unitário da última aquisição ou avaliação.
Art. 182. A especificação dos bens móveis, quanto ao peso, dimensão, superfície e volume, basear-se-á, em princípio, no sistema de
pesos e medidas em vigor.
Parágrafo único. No que diz respeito à sua nomenclatura, deverá
ser observada a ortografia oficial.
Art. 183. O material de aviação importado poderá ser escriturado
com a especificação e valor relativos ao idioma e à moeda, respectivamente, do País de origem.

TÍTULO TERCEIRO
Substituição de Gestores
Art. 184. A gestão de bens públicos não sofre solução de continuidade quando as circunstâncias determinarem a substituição do respectivo gestor.
Art. 185. A substituição dos diversos Agentes, para efeito de passagem de carga, transmissão de dinheiro e outros valores, será considerada:
1. definitiva, quando o Agente substituído for desligado do cargo
ou encargo:
2. interina, quando por período previsto superior a 30 (trinta)
dias, continuando o Agente substituído vinculado ao cargo ou encargo;
e
3. eventual, quando não ultrapassar de 30 {trinta} dias.
Art. 186. Na substituição definitiva ou interina, o dinheiro e outros bens serão transmitidos ao substituto.
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Art. 187. Na substituição eventual, o dinheiro será transmitido ao
substituto, se a situação o indicar.
Parágrafo único. Quanto aos demais bens, o substituto poderá designar um auxiliar para zelar pela carga e fazer a respectiva escrituração, sem necessidade de transmissão.
Art. 188. O substituto interino tem responsabilidade própria, como se efetivo fosse.
Parágrafo único. Na substituição eventual, o substituto só participará desta responsabilidade quando houver transmissão de dinheiro e
de outros bens.
Art. 189. Na transmissão de dinheiro e de outros valores, será lavrado termo de responsabilidade no qual ficará evidenciada a concor-,
dância das importâncias existentes com as da respectiva escrituração.
Parágrafo único. O termo de responsabilidade em causa será publicado em boletim da Unidade Administrativa.
Art. 190. O substituto é considerado investido no cargo, a partir
do momento em que o termo lavrado for ratificado pelo Agente Diretor.
Art. 191. A escrituração do dinheiro e outros valores será encerrada no último dia de cada mês, na Reunião da Administração para
prestação de contas, na tomada de contas, nas substituições de gestor e
no encerramento do exercício financeiro.
Art. 192. A passagem de carga relativa aos bens móveis obriga à
conferência do material, seguida do confronto com a escrituração de
controle centralizada da Unidade Administrativa.
§ I? Realizada a conferência, o substituído comunicará o fato ao
Agente Diretor, juntamente com a ratificação expressa, integral ou restrita do substituto.

§ 2? A comunicação será publicada em Boletim da Unidade Administrativa.

Art. 193. Por ocasião da transmissão de carga, a escrituração será
encerrada com a aposição da rubrica do substituto ao lado do último
lançamento, ou nos demonstrativos correspondentes.
Art. 194. Os prazos para as passagens de carga, transmissão de
dinheiro e outros valores são de:
1: até 30 (trinta) dias úteis para os Gestores de Material, de Reembolsável, de Subsistência e Agentes detentores de carga de Armazéns
ou Depósitos de Organizações Provedoras;
2. até 20 (vinte) dias úteis para o Agente Diretor; e
3. até 10 (dez) dias úteis para Agente Fiscalizador, Gestor de Finanças e demais Agentes que tenham material ou dinheiro sob sua responsabilidade.
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Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo serão contados
a partir da data de dispensa de função ou de ordem específica, publicada em Boletim da Organização Militar.
Art. 195. Os prazos previstos para as passagens de cargas, transmissão de dinheiro ou de valores poderão ser prorrogados no máximo
por igual período, a juízo do Comandante da Organização subordinando-se, no entanto, aos limites previstos para o desligamento do
Agente da Organização.
Art. 196. Se houver acúmulo de cargos, os prazos serão contados
separadamente para cada transmissão de responsabilidade.
Art. 197. Nos casos de extravio, deserção, doença, falecimento,
suspensão das funções, desligamento urgente e outras situações semelhantes, a passagem de carga, transmissão de dinheiro e de outros valo:
res serão feitas por uma comissão de três membros, nomeada pelo
Agente Diretor, imediatamente após o conhecimento do ato ou fato, observados os prazos estabelecidos.
Parágrafo único. Em tais casos, os resultados a que a comissão
chegar traduzirão a responsabilidade do substituído.
TÍTULO QUARTO
Reunião da Administração
Art. 198. Os responsáveis pelos bens e valores da União, confiados à Unidade Administrativa, reunir-se-ão periodicamente, sob a presidência do Agente Diretor, para tomar conhecimento da situação
econômico-financeira, da marcha dos serviços administrativos, do andamento dos planos de administração e de todos os assuntos correlatos
que afetem a administração da Unidade Administrativa.
Parágrafo único. A reunião de que trata o presente artigo recebe a
denominação de Reunião da Administração.
Art. 199. Tomarão parte, obrigatoriamente, na Reunião da Administração, em todo o seu decurso, o Agente Diretor, O Agente Fiscalizador, o Gestor de Finanças e o Gestor de Licitações, servindo o mais
moderno de secretário.
§ I? OS demais gestores e os detentores de Suprimento de Fundos
deverão estar presentes no momento de expor a parte relativa à sua
responsa bilidade.
§ 2? Outros Oficiais da Unidade Administrativa, não gestores, poderão ser convidados a assistir às Reuniões da Administração.
Art. 200. Haverá, mensalmente, uma Reunião da Administração
para verificação, com a presença dos diversos Agentes responsáveis,
dos documentos da Prestação de Contas Mensal da Unidade Administrativa.
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Parágrafo único. Os documentos ratificados pelos Agentes responsáveis serão organizados em Balancetes, no número de vias necessário para o encaminhamento aos destinos e Organizações competentes,
na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação e normas pertinentes.
Art. 201. Dos trabalhos realizados na Reunião, da Administração
será lavrada ata concisa, a qual será publicada no Boletim da Unidade
Administrativa do primeiro dia útil após a Reunião.

QUINTA PARTE
OUTRAS DISPOSIÇOES

TÍTULO PRIMEIRO
Disposições Gerais

Art. 202. Respeitadas as peculiaridades da Administração da Ae·
ronáutica, como Força Armada, resultantes de imperativos constitucionais, serão supletivas deste Regulamento as normas gerais aplicáveis à
espécie.
Art. 203. Após a vigência deste Regulamento serão a ele ajustadas todas as disposições que com ele tenham pertinência.
Art. 204. O Ministro da Aeronáutica poderá emitir, para assuntos
de interesse geral da Administração, normas e instruções complementares à execução do presente Regulamento.
Parágrafo único. Cabe aos Orgãos Centrais dos Sistemas, a emissão de normas e instruções complementares específicas de suas áreas
de competência, bem como os respectivos modelos de escrituração.
Art. 205. O Ministro da Aeronáutica poderá submeter à Tomada
de Contas ou à inspeção qualquer Organização jurisdicionada à Aeronáutica.
TÍTULO SEGUNDO
Disposições Transitórias

Art. 206. N o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da vigência deste Regulamento, os Órgãos Centrais dos Sistemas interessados deverão expedir, nas áreas de sua competência, as instruções e modelos de escrituração complementares e necessárias à execução do presente Regulamento.
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TÍTULO TERCEIRO
Disposições Finais
Art. 207. Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.

Délio Jerdim de Mattos
Ministro da Aeronáutica
DECRETO N? 90.688, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis, da Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e Contábeis de Guaratinguetá.

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 Decreto-lei n"
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n? 765/84, conforme consta do Processo n?
2.043/80 CFE, e 23001.001073/84-6 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. l ? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contá beis, a ser ministrado pela Faculdade de Administração, Ciências
Económicas e Contábeis de Guaratinguetá, mantida pela Organização
Guará de Ensino, com sede na cidade de Guaratinguetá, Estado de São
Paulo.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.689, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale
do Ribeira.

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 Decretolei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n? 758/84, conforme consta do Processo n?
2.906/80 CFE e 23001.001070/84-7 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale do Ribeira, mantida pela Sociedade de Cultura
e Educação do Litoral Sul, com sede na cidade de Registro, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.690, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Farmácia do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.
-

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 de Educação n? 733/84, conforme consta do Processo n?
2.898/80 CFE, e 23000.003952/83-2 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Farmácia,
com habilitações em Farmacêutico e em Farmacêutico Bioquímica. a
ser ministrado pelas Faculdades do Sagrado Coração, mantidas pelo
Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 90.691, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Dá nova redação ao artigo 9? do Decreto n.o 87.062, de 29-3-1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O artigo 9? do Decreto n? 87.062, de 29 de março de 1982,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"O Conselho Federal de Educação é Órgão de Administração Superior da Educação, com funções de natureza normativa,
decisória e consultiva, nos termos de sua competência fixada ná
legislação de Diretrizes e Bases da Educação N acional e demais
textos legais a ela referentes».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.692, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contá beis, da Faculdade de Ciências Econômicas do Triángulo Mineiro.

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?
S42, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n? 704/84, conforme consta do Processo n?
1.915/80 CFE, e 23000.020750/83-6 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas do
Triângulo Mineiro, mantida pela Associação Comercial e Industrial de
Uberaba, com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
DECRETO N? 90.693, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento de habilitação do curso de Ciências da Fundação Educacional da Região dos Vinhedos.

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:' 764/84, conforme consta do Processo n:'
2.402/79 CFE e 23001.001111/85-5 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. l? Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Matemática, do curso de Ciências, ministrado pela Faculdade de Educação,
Ciências e Letras, da Região dos Vinhedos, mantida pela Fundação Educacional da Região dos Vinhedos, com sede na cidade de Bento Gonçalves, Estadodo Rio Grande do Sul.
Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163.? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.694, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Serviço Social da Associação de Ensino de
Botucatu.

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 Decreto-lei n?
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842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n? 697/84, conforme consta do Processo n?
23001.000164/83-1 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o. funcionamento do curso de Serviço Social, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Botucatu, mantida pela Associação de Ensino de Botucatu, com sede
na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da.
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ester de Figueiredo Ferraz

DECRETO N? 90.695, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências do Centro de Ensino Superior de
Erexim.

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? 707/84, conforme consta do Processo n?
2.636/80 CFE e 23001.001086/84-0 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o. funcionamento do curso de Ciências, licenciatura plena, com habilitações em Biologia e em Matemática, a ser
ministrado 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.
ArL 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz
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DECRETO N? 90.696, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a redação do artigo 1? do Decreto n? 76.685, de 27 de novembro de 1975, que
criou a Comissão de Desportos da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo
4?, item Ir, do Decreto n? 62.860, de 18 de junho de 1968, com a redação
dada pelo Decreto n:' 85.924, de 22 de abril de 1981,
DECRETA:
Art. I?

O artigo I?

do Decreto n? 76.685, de 27 de novembro de

1 ~J75, que criou a Comissão de Desportos da Marinha, passa a ter a se-'

guinte redação:
«Art. I? Fica criada, dentro da estrutura orgânica do Ministério da Marinha, a Comissão de Desportos da Marinha
(CDM), de caráter permanente, subordinada diretamente à Diretoria Geral do Pessoal da Marinha, sob a presidência de OficialGeneral, com a finalidade de, como órgão central das atividades
de educação física e desportos da Marinha, integrante do Sistema Desportivo Nacional, dirigir, planejar, coordenar e controlar
tais atividades».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de dezembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
DECRETO N? 90.697, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a estrutura básica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens IrI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, autarquia federal, criada pelo Decreto-lei n? 1.110, de 9 de julho de 1970, alterado pela Lei n? 7.231, de 23 de outubro de 1984, com
sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o Território N acionai, tem por finalidade:
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I - promover e executar a reforma agrarra, visando corr igrr a estrutura agrária do país, adequando-a aos interesses do
desenvolvimento .econômico e social;
Il - promover, coordenar, controlar e executar a colonização; e
111 - promover a articulação com os governos estaduais e
territoriais, com vistas à implementação do Programa Nacional
de Política Fundiária.
Art. 2? O INCRA tem, como atividades principais, nos termos da
legislação agrária vigente, e de conformidade com diretrizes baixadas
pelo Ministro de Estado:
I - N o campo das atividades de zoneamento, cadastro e
tributação:
a) realizar estudos e elaborar o zoneamento do país em regiões homogêneas do ponto de vista sócio-econômico e das características da estrutura agrária;
b) identificar as regiões de que tratam os itens I a IV do artigo 43 da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e delimitar
as áreas prioritárias;
c) definir as zonas típicas para fins de fixação do módulo
para tributação sobre a terra;
d) fixar as tabelas de valores da terra nua e os índices relativos à tributação, inclusive para determinação dos coeficientes
de progressividade e de regressividade do Imposto Territorial
Rural;
e) organizar e manter atualizado o cadastro de terras públicas. dos imóveis rurais de proprietários e detentores de imóveis
rurais, de arrendatários e parceiros rurais e o cadastro técnico,
bem como quaisquer outros que visem a proporcionar elementos
para conhecimento da estrutura sócio-econômica do meio rural;
f) fixar as normas gerais para lançamento, emissão, cobrança e fiscalização dos tributos e contribuições a seu cargo, executando e controlando a respectiva arrecadação; e
g) promover a inscrição e cobrança da dívida ativa.
I! -

N o campo da distribuição de terras:
a) promover a discriminação de terras e sua incorporação
ao patrimônio público, na forma da lei;
b) promover a incorporação de bens ao seu patrimônio, nos
termos e espécies previstos no artigo 17 da Lei n? 4.504, de 1964;
c) realizar as desapropriações necessárias às suas final idades, na forma prevista em lei;
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d) promover o acesso à propriedade rural, mediante a distribuição e redistribuição de terras;
e) promover a regularização das ocupações de terras referidas nos artigos 97 e 102 da Lei n? 4.504, de 1964, e daquelas incorporadas ao patrimônio do INCRA;
1) promover a concessão, remissão, transferência e extinção
de aforamento de terras públicas; e
g) promover o controle da aquisição de imóvies rurais por
estrangeiros.
IH - No campo das at.ívidades de colonização e de execução de projetos de reforma agrária:
a) promover o acesso à propriedade rural, preferencialmente sob a forma de unidade familiar, em projetos de colonização e
reforma agrária;
b) criar, implantar, consolidar e emancipar projetos de colonização e reforma agrária para assentamento de agricultores;
c) realizar a identificação e/ ou seleção e o assentamento de
parceleiros, propiciando-lhes o apoio indispensável à sua transferência e de seus dependentes familiares e à fixação nos projetos de colonização e reforma agrária;
d) promover a participação de instituições especializadas
federais, estaduais, territoriais e municipais, para a implementação de atividades de caráter permanente nos projetos oficiais;
e) registrar a criação de projetos de colonização de instituições estaduais e prestar apoio à sua implantação;
1) estimular a. colonização particular, bem como o loteamento de imóveis rurais, para fins agrícolas, concedendo registro às
empresas de colonização, fixando a metodologia a ser seguida,
aprovando os projetos, acompanhando a implantação e declarando sua emancipação; e
g) opinar quanto aos pedidos de imigração para o meio rural, em especial dos dirigidos para os projetos de coloniz ação .
IV - N o campo das atividades de articulação com os órgãos e entidades estaduais ou territoriais de terra:
a) colaborar com os órgãos fundiários estaduais e territoriais para o cumprimento do Programa Nacional de Política
Fundiária nas áreas de jurisdição dos Estados e Territórios;
b) acompanhar e eval iar as experiências de cooperação entre o INCRA, os Estados e Territórios na implementação do referido Programa; e
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c) identificar, juntamente com os Estados e Territórios, os
instrumentos a serem aplicados, visando à agilização das metas
a serem atingidas na execução do Programa N acional de Política Fundiária.
Art. 3? Os Órgãos que constituem a Estrutura Básica do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA são os seguintes:

I -

Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presi-

dente
Gabinete;
Procuradoria Jurídica;
Assessoria de Segurança e Informações.
II - Órgão de Deliberação Coletiva
- Conselho de Diretores.
III - Órgão de Planejamento, Coordenação e Controle
- Diretoria de Planejamento e Coordenação.
IV - Órgãos Centrais de Direção Superior
Diretoria de Recursos Fundiários;
Diretoria de Projetos de Colonização;
Diretoria de Integração com os Estados e Territórios;
Diretoria de Cadastro e Tributação;
Diretoria Administrativa e Financeira;
Diretoria de Recursos Humanos; e
Coordenadoria Especial de Cartografia.
V - Órgãos Regionais
Diretoria Regional.
Parágrafo único. O INCRA contará com até 20 (vinte) Diretorias
Regionais, que serão ativadas por ato do Presidente, ouvido o Conselho
de Diretores, e homologado pelo Ministro de Estado, em função das necessidades de serviço.
Art. 4? O Gabinte tem por finalidade prestar assistência ao Presidente em sua representação política e social, incumbindo-se do preparo
e despacho de expediente pessoal do Presidente, bem como coordenar
as atividades de seu assessoramento.
Art. 5? A Assessoria de Segurança e Informações, órgão integrante do Sistema Nacional de Informações e Contra-Informações, tem por
finalidade assessorar o Presidente em todos os assuntos pertinentes à
Segurança Nacional, à Mobilização e às Informações, estando sujeita à
orientação da Divisão de Segurança e Informações do Ministério da
Agricultura.
Art. 6? A Procuradoria Jurídica tem por finalidade orientar, normatizar, e executar as funções de assistência jurídica à Administração;
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representar a Autarquia em Juízo; promover a inscrição e cobrança da
dívida ativa da Autarquia, bem como assessorar o Conselho de Diretores em assuntos de natureza jurídica.

Art. 7? O Conselho de Diretores tem por finalidade deliberar sobre planos, diretrizes e normas gerais, com vistas à consecução dos objetivos do IN CRA.
Art. S? O Conselho de Diretores, de OS (oito) membros, é assim
constituído:
I
II
III
IV
V

O Presidente do IN CRA, que o presidirá;
O Diretor de Planejamento e Coordenação;
O Diretor de Recursos Fundiários;
O Diretor de Projetos de Colonização;
O Diretor de Integração com os E stados e Territó-

rios;

VI
VII
VIII

O Diretor de Cadastro e Tributação;
O Diretor Administrativo e Financeiro; e
O Diretor de Recursos Humanos.

Art. 9? A diretoria de Planejamento e Coordenação. órgão seccional 'do Sistema de Planejamento Federal, tem por finalidade desenvolver as atividades de planejamento. orçamento, modernização administrativa. processamento de dados e relações com organismos internacionais, bem como normatizar, coordenar e supervisionar a execução das
atividades previstas nas alíneas a e b do item I, do artigo 2? deste decreto.

Art. 10. A Diretoria de Recursos Fundiários tem por finalidade
normatizar, coordenar e supervisionar a execução das atividades previstas no item II, do artigo 2? deste decreto.
Art. 11. A Diretoria de Projetos de Colonização tem por finalidade normatizar, coordenar e supervisionar a execução das atividades
previstas no item UI, do artigo 2? deste decreto.
Art. 12. A Diretoria de Integração com os E stados e Territórios
tem por finalidade normatizar, coordenar, supervisionar e executar as
atividades previstas no item IV, do artigo 2? deste decreto.
Art. 13. A Diretoria de Cadastro e Tributação tem por finalidade
normatizar, coordenar e supervisionar a execução das atividades previstas nas alíneas c a f do item I, do artigo 2? deste decreto.
Art. 14. A Diretoria Administrativa e Financeira, como órgão seccional do Sistema de Serviços Gerais - SISG, tem por finalidade gerir
e executar as atividades de serviços gerais, patrimônio e material, e de
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administração financeira, compreendendo controle de arrecadação e da
aplicação dos recursos financeiros da Autarquia, contabilidade, execução orçamentária e financeira e controle de crédito e financiamento.
Art. 15. A Diretoria de Recursos Humanos tem por finalidade
planejar, gerir e executar as atividades de administração de recursos
humanos.
Art. 16. A Coordenadoria Especial de Cartografia tem por finalidade normatizar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de
cartografia necessárias ao cumprimento dos objetivos do INCRA.
Art. 17. A Diretoria Regional tem por finalidade executar, nas
áreas sob sua jurisdição, as atividades que lhes sejam cometidas pelo
órgãos centrais da Autarquia.
~ I?
A delimitação da área de jurisdição de cada Diretoria Régional será fixada em função das características geo-sócio-econômicas, da
complexidade e do volume dos trabalhos em sua área de atuação e das
facilidades de comunicações decorrentes das respectivas regiões do
país.

§ 2? As atividades do INCRA relativas à colonização e à reforma
agrária serão operacionalizadas através de Projetos Fundiários e de
Projetos de Colonização e de Assentamento.
§ 3? Os Projetos Fundiários, de âmbíto zonal, são incumbidos de
realizar as atividades de discriminação de terras devolutas e de regularização fundiária, em caráter geral, das ter:ras públicas sob administração do IN CRA competindo·lhes, ainda, prestar apoio às Comissões de
Discriminação; adotar as medidas necessáriás à legitimação e regularização de ocupações e ao reconhecimento do domínio particular; administrar os imóveis rurais de domínio da União que ainda não tiverem
sido destinados; e organizar e manter o cadastro das referidas terras .
. § 4? Os Projetos de Colonização e de Assentamento, de âmbito local, são encarregados da execução direta de projetos específicos para
assentamento de agricultores.
§ 5? Por ato do Presidente do INCRA, ouvido o Conselho de Diretores, serão aprovados os Projetos Fundiários e os Projetos de Colonização e de Assentamento, obedecidos os limites orçamentários da Autarquia.

Art. 18. O INCRA será dirigido por Presidente; o Gabinete e a
Assessoria de Segurança e Informações por Chefe; a Procuradoria
Jurídica por Procurador-Geral; as Diretorias por Diretor; as Diretorias
Regionais por Diretor-Regional e a Coordenadoria Especial por
Coordenador-Especial.
Art. 19. Os cargos em comissão e as funções de confiança, atualmente existentes, ficam mantidos até a entrada em vigor deste decreto.
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Art. 20. Serão fixados 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 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. Os termos e contratos firmados pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como os títulos de
domínio por ele expedidos, com vistas à alienação de terras, quer em
seu nome, quer em representação legal da União, têm, para todos os
efeitos, valor de escritura pública.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos termos,
contratos e títulos que já tenham sido ou que venham a ser celebrados
ou expedidos.
Art. 22. Este decreto entrará em vigor em I? de janeiro de 1985,
revogados o Decreto n? 68.153, de I? de fevereiro de 1971, e demais disposições em contrário.
Brasílía, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
José Flávio Pécora
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.698, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Regulamenta a Lei n? 7.231, de 23 de
outubro de 1984, quanto ao regime iurtâíco
do pessoal do INCRA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e tendo em vista
a Lei n? 7.231, de 23 de outubro de 1984,
DECRETA:
Art. I? O Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária IN CRA terá quadro de pessoal regido pela legislação trabalhista e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 2? Os empregos do Quadro de Pessoal, exceto as funções de
confiança, serão providos mediante concurso público de provas, promovido, quando oportuno, pelo IN CRA, que, em regulamento próprio, estabelecerá os requisitos' a serem observados na inscrição, nas provas e
na admissão dos candidatos.
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Parágrafo único. É ressalvado o aproveitamento preferencial, no
Quadro de Pessoal, dos atuais servidores do INCRA, observado o disposto neste decreto.
Art. 3? O Quadro de Pessoal do INCRA, bem como as respectivas
Tabelas de Salários, elaborados pelo INCRA, serão aprovados pelo
Presidente da República.
Parágrafo 'único. A remuneração do Presidente, dos Diretores e
dos ocupantes das demais funções de confiança será, também, aprovada pelo Presidente da República.
Art. 4?
INCRA:

Integrarão preferencialmente o Quadro de Pessoal do

I - os atuais ocupantes de empregos permanentes;
11 - os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivo,
que, no prazo de três anos, manifestarem opção pelo regime
juridico de pessoal estabelecido na Lei n? 7.231, de 23 de outubro de 1984, observado o disposto neste decreto;
111 -os atuais ocupantes de Tabelas Especiais, aprovados
em processo seletivo interno, a ser promovido pelo INCRA no
prazo de noventa dias;
IV - os atuais servidores que estiverem prestando serviços ao INCRA na condição de requisitados há mais de dois
anos e que tenham formação profissional compatível com as
atribuições do IN CRA, desde que integrem tabelas permanentes
em seus órgãos de origem e que venham a optar, no prazo de
noventa dias, pela integração no novo Quadro de Pessoal, cabendo ao INCRA a aceitação final, nos termos da legislação
aplicável vigente.
§ I? O enquadramento no Quadro de Pessoal obedecerá à correração de cargos ou empregos, encargos e atribuições.
§ 2? Os servidores de que trata este artigo, quando não optantes
pelo FGTS, assim continuarão, embora integrando o novo Quadro de
Pessoal, sem prejuízo dos direitos que lhes são assegurados pela Lei n?
5.107, de 13 de setembro de 1966.

Art. 5? A integração dos servidores de que trata o item Ií, do artigo 4?, obedecerá ao exclusivo interesse das atividades meio e fim do
INCRA, aplicando-se-lhes o disposto nos §§ I? e 2?, do artigo 4?, da Lei
n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974.
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Parágrafo único. Os atuais ocupantes de cargos de provimento
efetivo, que não manifestarem opção pelo regime jurídico estabelecido
na Lei n? 7.231, de 23 de outubro de 1984, ou cuja opção não tenha sido
aceita, integrarão, com todos os seus direitos e deveres, Quadro Suplementar, cujos cargos serão automaticamente extintos à medida em que
vagarem, não existindo, para nenhum efeito, correlação nem vinculação,
entre o Quadro Suplementar e o Quadro de Pessoal, referidos neste decreto.
Art. 6? O enquadramento dos servidores de que tratam os itens I,
e IV, do artigo 4?, no Quadro de Pessoal, será feito em Referência
constante da Tabela de Salários prevista no artigo 3?, de conformidade
com a correspondência a ser estabelecida, em ato próprio, entre aquela
Tabela e a instituída pelo Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de
1980.

n

Parágrafo único. Ficam mantidos, aos servidores assim enquadrados no Quadro de Pessoal, os valores das gratificações, instituídas por
lei, que estejam percebendo, quando da entrada em vigor deste decreto,
em função do cargo ou emprego efetivo, exceção feita à Gratificação de
Nível Superior, já incluída nos novos salários constantes da Tabela
respectiva.
Art. 7? Os atuais ocupantes de Tabelas Especiais serão inscritos,
de ofício, no processo seletivo interno de que trata o item IH, do artigo
4?, incluindo-se no Quadro de Pessoal, na Referência inicial da Carreira, os que nele venham a ser aprovados e dispensado-se os demais.
§ I? A inscrição, no processo seletivo interno, dar-se-á na carreira
correlata ao emprego ocupado pelo servidor.
§ 2? Os servidores que, em decorrência da aplicação do disposto
no caput deste artigo, sofrerem redução de salário, terão assegurada a
diferença como vantagem pessoal, nominalmente identificável, que será
oportunamente absorvida, à razão de 10% (dez por cento I dos reajustamentos salariais supervenientes à vigência do ato da respectiva inclusão no Quadro de Pessoal e de 20% (vinte por cento) dos aumentos salariais decorrentes de promoção.

Art. 8? Os prazos para opção, previstos nos itens II e IV, do artigo 4?, contam-se a partir de 24 de outubro de 1984.
Art. 9? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas à conta dos recursos orçamentários próprios do Instituto N acional de Coloniaacão e Reforma Agrária.
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Art. 10. Este decreto entrará em vigor em I? de janeiro de 1985,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost
José Flávio Pé cora
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.699, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a vinculação do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCHA ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários,e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição,
DECRETA;
Art. I? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA continuará vinculado, para o cumprimento do Programa N acíonal de Politica Fundiária instituído pelo Decreto n? 87.457, de 16 de
agosto de 1982, e regulamentado pelo Decreto n? 87.700, de 12 de outubro de 1982, ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários, a quem competirá a supervisão sobre aquela autarquia, nos
termos do artigo 26, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 2? Exceto nos assuntos diretamente pertinentes aos objetivos do Programa N acional de que trata este decreto e às funções do Ministro de Estado Extraordinário, enquanto durar sua missão, o Ministro de Estado da Agricultura exercerá, especialmente em relação às atividades auxiliares de orçamento, finanças e contabilidade, empreendidas pelo INCRA, as atribuições previstas no parágrafo único do artigo
26, letras c, d, e, f e h, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e, para esse fim, prestará apoio administrativo àquela Autarquia.

Art. 3? As dúvidas acaso surgidas na execução deste decreto serão dirimidas pelo Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
Fundiários em articulação com o Ministro de Estado da Agricultura.
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Art. 4? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Nestor Jost
José Flávio Pécâra
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.700, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1984
Fixa os Btetivoe de Otícieíe da Força
Aérea Bresileire para 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o item IH, do artigo 81, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 2?, 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 constantes dos itens I e Il, a vigorar
no ano de 1985.
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2.

Oficiais-Superiores, Intermediários e Subalternos
Postos

Cap

Maj

Cal

T.Cel

184

354

518

682

695

Engenheiros

24

38

54

135

129

Intendentes

42

101

174

256

235

Médicos

34

69

115

188

194

600

Dentistas

3

8

17

78

70

176

Farmacêuticos

3

4

8

35

38

88

Infantaria

3

9

32

141

140

50

375

47

166

213

I? Ten

2? Ten

Total

359

2792

Quadros
Aviadores

Especialistas

380
104

912

Avião

-

7

27

85

99

9

227

Comunicações

-

7

24

91

98

7

227

'.
:Ê

Armamento

-

1

10

17

32

7

67

Fotografia

-

2

6

20

19

3

50

S

CTA

-

4

12

40

60

Meteorologia

-

4

12

50

54

Suprimento
Técnico

-

5

22

51

32

Administração

-

-

27

47

69

320

660

1.100

o
c-

"'"
••

-

116

o

•o"

"O

a

Vagas não Distribuídas
Total

-

4

124

-

110

-

-

28

203

145

66

557

2.100

2.087

775

7.042

28
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II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
Quadros

1nt

Med

Dent

104

46

1nf

Farm

Esp

Total

Postos
I? Ten
2? Ten

2

8

18

7

159

20

46

As vagas distribuídas de acordo com o Quadro II acima serão ocupadas por Oficiais de Carreira, durante o ano de 1985, a fim de atender às flutuações ainda
existentes nos primeiros postos.
Vagas distribuídas para o Quadro Complementar de
Oficiais.

Grande Total

I

I? Ten

101

2? Ten

232

7656

Art. 2? As vagas resultantes dos efetivos de Oficiais de Carreira
destinadas a Oficiais-Superiores, Intermediários e Subalternos, fixados
com a observância do estabelecido no artigo 3?, caput, da Lei n? 7.130,
de 26 de outubro de 1983, serão preenchidas em três etapas correspondentes, respectivamente, às datas de promoções previstas na Lei n?
5.821, de 10 de novembro de 1972.
Art. 3? Os Oficiais de Carreira que ocuparem as vagas apresentadas no Quadro de Oficiais Temporários deverão ser numerados regularmente, em ordem hierárquica nOS respectivos Quadros, até que osmesmos sejam gradualmente absorvidos.
Art. 4? Os efetivos de Oficiais Capelães serão fixados de acordo
com o artigo 9? da Lei n? 6.823, de 29 de junho de 1981.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

582

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

DECRETO N? 90.701, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1984
Aprova as Tabelas de Etapas, dos
Complementos da Ração Comum e do
Quantitativo das Rações Operacionais das
Forças Armadas para o 1 Semestre de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados os valores das Tabelas de Etapas, dos
Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armadas, anexas, organizadas de conformidade com
o que preceitua o artigo 90, da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972 (Lei
de Remuneração dos Militares).
Art. 2? Na utilização das referidas tabelas serão obedecidas na
Marinha, no Exército, na Aeronáutica e no Estado-Maior das Forças
Armadas, as Instruções que as acompanham.
Art. 3? A vigência deste decreto vai de I? de janeiro a 30 de junho
de 1985.
Art. 4? Ficam revogados os Decretos n?s 64.917, de 31 de julho de
1969; 65.872, de 15 de dezembro de 1969; 80.385, de 23 de setembro de
1977, e demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos
As tabelas estão publicadas no D.O. de 14-12-84.

DECRETO N? 90.702, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a Comissão Geral de Avaliação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Comissão Geral de Avaliação, instituida pelo artigo 23
do Decreto n? 89.766, de 7 de junho de 1984, a qual substitui aComissão de Avaliação de Merecimento, compõe-se do Secretário-Geral das
Relações Exteriores, que a presidirá, do Secretário de Controle Interno,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

583

dos Subsecretários-Gerais, dos Chefes de Departamento, do Chefe do
Gabinete do Ministro de Estado, do Chefe do Cerimonial e do Diretor
do Instituto Rio Branco.
§ I? Não participarão dos trabalhos da Comissão Geral de Avaliação os Diplomatas que não ocuparem, como titulares. as funções ou
os cargos enumerados neste artigo e previstos no Regimento Interno do
Ministério das Relações Exteriores.
§ 2? Nenhum Diplomata participará da elaboração do Quadro de
Acesso para progressão à classe superior à que integra.
§ 3? Sempre que o número de membros da Comissão, em qualquer das Seções previstas no artigo 2? deste decreto, em condições de
ela borar o Quadro de Acesso para progressão a Ministro de Primeira
Classe, for inferior a 5 (cinco), o Ministro de Estado convocará Ministros de Primeira Classe do Quadro Permanente, em serviço efetivo, para completar esse número.
.
§ 4? Funcionará como Secretário-Executivo da Comissão Geral de
Avaliação o.Chefe do Departamento de Pessoal, que coletará e fornecerá os elementos necessários ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.
§ 5? Os trabalhos da Comissão Geral de Avaliação e de sua Secretaria Executiva são de natureza sigilosa.

Art. 2? Para a organização do Quadro de Acesso, a Comissão Geral de Avaliação reunir-se-á, sucessivamente, em suas Seções A e B.
§ I? A Seção A, composta dos Chefes de Departamento, do Chefe
do Cerimonial e do Diretor do Instituto Rio Branco, tem por competência:
a] decidir sobre a permanência, no Quadro de Acesso, de
Diplomatas que nele figuraram no semestre anterior;
b) estabelecer, em função dessa decisão e do disposto no 'artigo 14 do Decreto n:' 86.019, de 21 de maio de 1981, o número de
vagas, em cada classe, para ingresso no Quadro de Acesso;
c) apresentar à -Seção 13 uma relação de nomes igual a uma
vez e meia o número de vagas apuradas. Sempre que se obtiver
resultado fracionário será feita aproximação para o número inteiro imediatamente superior.
§ 2? À Seção B, integrada pelo Secretário-Geral, pelo Secretário
de Controle Interno, pelos Subsecretários-Gerais e pelo Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, compete concluir o processo de elaboração
do Quadro de Acesso, preenchendo as vagas existentes com nomes
constantes da relação apresentada pela Seção A.

Art. 3? O Secretário-Geral das Relações Exteriores presidirá a
Seção A, sem direito a voto, e a Seção B, na qual terá direito a voto e,
quando necessário, a voto de qualidade.
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Art. 4? Os membros da Comissão Geral de Avaliação atribuirão a
cada candidato, mediante voto declarado, conceito que reflita o desempenho do Diplomata na Carreira.
§ I? O conceito terá expressão numérica que, somada aos pontos
a que se refere o artigo 26 do Regulamento da Progressão Funcional na
Carreira de Diplomata, completará o total de pontos conferidos a cada
candidato.
§ 2? Atribuir-se-ão a cada candidato 1.000 (mil) pontos por voto
que obtenha na Seção A e na Seção B da Comissão Geral de Avaliação.
§ 3? Quando as Seções A e B se reunirem sem a totalidade de
seus membros, o valor do voto de cada um dos presentes será acrescido
de forma que a soma dos pontos seja sempre igual à que se obteria caso
todos os membros estivessem presentes e em condições de votar.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 17, 27, 28
e 29 do Decreto nv 86.019, de 21 de maio de 1981.
Brasília, 17 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
DECRETO N? 90.703, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a nomeação e âeeigneceo
de Militares da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, Item Il I, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? As nomeações e designações de militares de todos os Corpos e Quadros da Marinha serão feitas conforme abaixo discriminado:
I - Por ato do Presidente da República:
a) cargo privativo de Oficial-General;
b) cargos em órgãos subordinados à Presidência da República, a serem providos por Oficiais de qualquer posto;
c) cargos, funções ou atividades de caráter permanente no
exterior; e
d) representações da Marinha em comissão em outros Ministérios ouórgâos da Administração Pública, quando assim
determinado por dispositivo legal ou regulamentar, a serem pro'
vidas por Oficiais de qualquer posto.
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II - Por ato do Ministro da Marinha, todas as demais, não
previstas no item anterior.
Parágrafo único. O Ministro da Marinha poderá, a seu critério,
delegar competência para a prática dos atos a que se refere o item 11.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto n? 68.673, de 24 de maio de 1971 e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
DECRETO N? 90.704, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no valor de Cr$ 320.000.000.
para reforço de doteçeo 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 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item 11, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item 11, da Lei n ? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Câmara. dos Deputados o crédito suplementar no valor de Cr$ 320.000.000 (trezentos 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 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 19-12-84.
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DECRETO N? 90.705, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios. o crédito suplementar no
valor de Cr$ 833.000.000, 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 5?, item Ill, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item U, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item U, da Lei n:' 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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$ 833.000.000 (oitocentos e trinta e trés 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 no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 19-12-84.

DECRETO N? 90.706, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
tura, o crédito especial no valor de Cr$
1.000.000.000, 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 I?, da Lei n P 7.269, de 5 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral, o crédito especial no valor de Cr$ 1.000.000.000
(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 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 19-12-84.

DECRETO N? 90.707, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre- ao Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.000.000.000, para reforço de dotação
orçamentária 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 5?, item III, da Lei n? 7.155, de 6 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item II, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de .1984 e
artigo I?, itemII, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
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$ 3.000.000.000 (três bílhões de cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no art.igo
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, 18de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 19.12.84

DECRETO N? 90.708, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abreà Justiça Eleitoral e ao Ministério

das Minas e Energia o crédito suplementar
no valor de Cr$ 104.334.000, para reforço de

dotações orçamentárias consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de. maio de 1984 e artigo I?, lI, da Lei n? 7.258, de 3'de dezembro de 1984,
DE C-R E TA:
Art. I? Fica aberto à Justiça Eleitoral e ao Ministério da Minas e
Energia, em favor do Tribunal Superior Eleitoral, diversos Tribunais
Regionais Eleitorais, Departamento N acional 'de Águas e Energia Elétrica' e Consultoria Jurídica, o crédito suplementar no valor de Cr$
104.334.000 (cento e quatro milhões e trezentos e trinta 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 de 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no

D.a. de 19-12-84.
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DECRETO N? 90.709, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre a Encargos Gerais da União, em
favor de Recursos sob Supervlsào da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito suplementar no valor de Crs 20.000.000.000, para
reforço de dotaçào 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 5?, item LlI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item H, da Lei n:' 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planeiamento/Pft , o crédito su.plementar no valor de Cr$ 20.000.000.000 (vinte 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 da dotação orçamentária ind icada no Anexei H deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas' as d isposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 19-12-84.

DECRETO N? 90.710, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar no valor de
Cr$ 27.930.000.000, 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 5?, item IlI, da Lei n" 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combínada com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, n, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito
suplementar no valor Cr$ 27.930.000.000 (vinte e sete bilhões, novecentos 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim N etto
Os anexos estão publicados no D.a. de 19-12-84.

DECRETO N? 90.711, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República o
crédito suplementar no valor de Cr$
905.800.000, para reforço de dotação coneignada 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 5?, item In, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item H, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item Tl, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Departamento Administrativo do Serviço Público - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 905.800.000 (novecentos
e cinco 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 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 19·12·84.

DECRETO N? 90.712, de 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre a Presidência da República, ao
Ministério dos Transportes e ao Subanexo
Encargos Gerais da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 193.235.577.000, para reforço de dotações consignadas no vi·
gente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinada com o artigo 1?, item lI, da Lei n? 7.188, do 16de maio de 1984 e artigo I?, lI, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, ao Ministério dos
Transportes e ao· Subanexo Encargos Gerais da União, em favor da Secretaria de Planejamento, Secretaria Geral e Recursos sob supervisão
da Secretaria de Planejamento/F'R, respectivamente o crédito suplementar no valor de Cr$ 193.235.577.000 (cento e noventa e três bilhões,
duzentos e trinta e cinco milhões e quinhentos e setenta 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 11 deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Deliim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 19·12·84.
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DECRETO N? 90.713, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o montante do capital

50·

ciel da Petrobrás Comércio Internacional
S.A. - INTERBRÁS.

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 MME n? 27000.006735/84-58,
DECRETA:
Art. I? Fica a Petrobrás Comércio Internacional S.A. - INTERBRÂS autorizada por proceder o aumento do montante do seu capital
social de Crê 34.669.964.474 (trinta e quatro bilhões, seiscentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
setenta e quatro cruzeiros), para Crê 160.079.227.248 (cento e sessenta
bilhões, setenta e nove milhões, duzentos e vinte e sete mil e duzentos
e quarenta e oito cruzeiros).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.714, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o limite do capital autorizado da Nuc1ebrás Enriquecimento Isotópico S.A. - NUCI..EI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MME n'' 27000.006129/84-88,'
DECRETA.:
Art. I? Fica permitido à N uclebrás Enriquecimento Isotópico
S .A. - NUCLEI promover o aumento do limite do seu capital autorizado de Cr$ 49.632.232.227 (quarenta e nove bilhões, seiscentos e trinta e
dois milhões, duzentos e trinta e. dois mil e duzentos e vinte. e sete cruzeiros) para Cr$ 107.057.324.396 (cento e sete bilhões, cinqüenta e sete
milhões, trezentos e vinte e quatro mil e trezentos e noventa e seis cruzeiros) .
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Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.715, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a Rede Ferroviária Federal
S.A. - RFFSA a proceder o aumento do
seu capital social'.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o aumento do capital social da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, mediante incorporação de crédito da
União no valor de Cr$ 144.990.058.253 (cento e quarenta e quatro bilhões, novecentos e noventa milhões, cinqüenta e oito mil, duzentos e
cinqüenta e três cruzeiros) e de créditos do Banco Nacional de Desenvolvhnento Econômico e Social
BNDES no equivalente a
2.964.829,7536 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, a serem
convertidas em moeda corrente e em ações preferenciais nominativas,
sem valor nominal.
Art. 2? Esté decreto entrará 'em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de.1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo

DECRETO N? 90.716, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza aumento de capital da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento do capital Social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, mediante a incorporação
de bens pertencentes à Rede Ferroviária Federal S.A. vinculados à operação ferroviária dos subúrbios do Rio de Janeiro e São Paulo, no montante de Crê 2.727.494.851.549 (dois trilhões, setecentos e vinte e sete bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta
e um mil e quinhentos e quarenta e nove cruzeiros), de acordo com os
valores apurados em setembro de 1984.
Parágrafo único. Os valores dos bens a incorporar deverão ser
atualizados até o mês de realização da Assembléia Geral Extraordinária convocada para aprovar o aumento de capital, consoante a variação
das Obrigações Reajust.áveis do Tesouro Nacional e feita a necessária
depreciação.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
DECRETO N? 90.717, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre- ao Subenexo Encargos Gerais da
União o crédito suplementar, no valor de
-Cr$ 3.000.000.000, 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, cornbínado com o artigo I?, item H, da Lei n:' 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item H, da Lei n " 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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$ 3.000.000.000 (três
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 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 19-12-84 e republicados no D.O. de 21-12-84.

DECRETO N? 90.718, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito especial no valor
de Cr$ 3.404.505.000.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida
no artigo I?, da Lei n:' 7.282, de 11 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, o crédito especial no
valor de Cr$ 3.404.505.000 (três bilhões, quatrocentos e quatro milhões e
quinhentos e cinco mil cruzeiros), relativo a inclusão no orçamento do
Órgão do projeto indicado no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do produto de operação de crédito interna, contratada junto à Caixa Econômica Federal.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
O anexo está publicado no D.O. de 19-12-84.
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DECRETO N? 90.719, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 400.000.000, para reforço de dotação 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Il, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 400.000.000 (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 indicada no Anexo 11 deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este de~reto entrará em vigor na 'data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃOFIG UEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 19-12-84.

DECRETO N? 90.720, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.500.000.000. para reforço de dotações orçamentárias 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item Ll, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor da Secretaria de Tecnologia Industrial; o crédito suplementar no
valor de Crê 1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos 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, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a, de 19-12-84.

DECRETO N? 90.721, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Agricultura, o
crédito suplementar. no valor de Cr$
870.500.000, para reforço' âe 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 5?, item VII, da Lei n ? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 870.500.000 (oitocentos e setenta 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 são provenientes do excesso de arrecadação, conforme prevê o
artigo 5?, item VII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de1983.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 16B? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 19-12-84.

DECRETO N? 90.722, DE. 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaçlio e Cultura, o crédito especial, no valor de
Cr$ 3.312.030.000, 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 I?, da Lei n? 7.283, de 11 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em
favor de diversas Unidades, o crédito especial no valor de
Cr$ 3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze milhões 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 do excesso de arrecadação oriundo de operações de
crédito internas contratadas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 1M? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 19-12-84.
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DECRETO N? 90.723, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial, no valor de
Cr$ 2.520.700.000, 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 I?, da Lei n? 7.281, de 11 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de Cr$ 2.520.700.000 (dois' bilhões, quinhentos e vinte 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 do excesso de arrecadação, oriundo de operações
de crédito internas contratadas.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o

anexo está publicado no

D.a.

de 19-12-84.

DECRETO N? 90.724, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação os Lotes números 06. 07 e 08
do Loteamento "Fazenda Extrema», situados no Município de N aaaré, Estado de
Goiás, compreendido na Zona Prioritária de
reforma agrária de que trata o Decreto n."
67.557. de 12 de novembro de 1970, alterado
pelos Decreto n? 75.295. de 27 de agosto de
1980 e Decreto n? 87.095, de 16 de abril de
1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem os artigos 81, item lII, e 161, da Constituição Federal 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,
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DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e de 20, itens I e V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, a área integrante dos lotes números 06,07 e 08 do loteamento «Fazenda Extrema», de propriedade de
Odícia Conceição de Fátima Morais, situada no Município de N azaré,
Estado de Goiás, com área de 7.100,6878ha.
Parágrafo único.
guinte perímetro:

O imóvel a que se refere este artigo tem o se-

Lote n? 06: «partindo do marco n? 1, cravado à margem esquerda do Ribeirão Faca, junto ao lote n? 3; daí segue com O rumo verdadeiro de 29'06' SE e a distância de 2.205,5 metros, li- .
mitando com o lote n? 3, até o marco n? 2; daí segue com o rumo verdadeiro de 58'33' SW e a distância de 1912,34 metros, limitando com o lote n? 03, até o marco n? 3; daí, segue com o rumo de 38'29' SW e a distância de 21,7 metros, limitando com o lote
n? 02, até o marco n? 4; daí, segue com o rumo verdadeiro de
89°22' SE e a distância de 393 metros, limitando com o lote n?
04, até o marco n? 5, cravado à margem da estrada que liga o
povoado Centro dos Borges à Rodovia BR-153; daí, segue pela
estrada até o marco u? 6, também cravado à sua margem; dai,
segue com o rumo de 04°37' SE e a distância de 749 metros, limitando, ainda, com o lote n? 04, até o marco n? 7; daí, segue
com o rumo de 86'45' SW e a distância de 908 metros, limitando
com o lote n? 04, até o marco n? 8;- daí, segue com o rumo de
05'26' SE e a distância de 3.121,4 metros, limitando com os lotes
n? 05 e 02, até o marco n? 9, cravado à margem direita do Ribeirão Porenquanto; daí, segue pelo Ribeirão acima, até o marco n? 10,
cravado junto a uma cerca de arame; daí, segue com o rumo
verdadeiro de 09'23' NW e a distância de 274,8 metros, até o
marco n? 11; daí, segue com o rumo verdadeiro de 10°30' NW e
a distância de 232 metros, até o marco n? 12; daí, segue com o
rumo de 11 °50' NW e a distância de 206 metros, até o marco n?
13; dai, segue com o rumo de 0'51' NE e a distância de 121 metros, até o marco n" 14; daí, segue com o rumo verdadeiro de
12°10' NW e a distância de 106,5 metros, até o marco n? 15; daí,
segue com rumo de 13°34' NW e a distância de 67 metros, até o
março n? 16; daí, segue com rumo de 14°43' NW e a distância de
201 metros, até o marco n? 17; daí, segue com o' rumo verdadeiro
de 07'17' NE e a distância de 377,5 metros, até o marco n? 18;
daí, segue com o rumo verdadeiro de 11 °13' NW e a distância de
248 metros, até o marco n? 19;.daí, segue com o rumo verdadeiro
de 05'17' NE e a distância de 908 metros, até o marco n:' 20: daí,
segue com o rumo verdadeiro de 13'13' NW e a distância de 546
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metros, até o marco n? 21, cravado à margem esquerda do Ribeirão Taboca; do marco n:' 10 ao marco n? 21, confrontando
com o lote n? 08; daí, segue pelo Ribeirão Taboca abaixo, até a
sua barra no Ribeirão Faca; daí, poreste abaixo, até o marco n?
1, ponto de partida».
Lote no' 07: com área de 2.140,5240ha. «Patindo do marco 1,
cravado à margem esquerda do Ribeirão Taboca; daí, com o rumo verdadeiro de 21 '49' NW e a distância de 1.470,4 metros,
confrontando com a parte não medida da Fazenda Extrema, até
o marco n? 2; daí, segue com o rumo de 01°19' NW e a distância
de 1.954,9 metros, limitando, ainda, com a parte não medida da
Faz'enda Extrema, até o marco n? 3; daí segue com o rumo de
07°11' NE e a distância de 51,3 metros, até o marco n? 4; daí, segue com o rumo de 06'19' NW e a distância de 113,2 metros, até
o marco n? 5; daí, segue com o rumo verdadeiro de. 54°41' SW e
a distância de 2.278,1 metros, até o marco n? 6; daí, segue com o
rumo de 58'44' NW e a distância de 1.338,9 metros, até o marco
n? 7, cravado à margem esquerda do Córrego Jacu; do marco n?
1 ao marco n? 7, limitando com a parte não medida da Fazenda
Extrema, daí, segue pelo Córrego Jacu abaixo, até sua barra no
Ribeirão Faca; daí, segue pelo Ribeirão Faca abaixo, até a barra com o Ribeirão Taboca; daí, segue pelo Ribeirão Taboca acima, confrontando com os lotes n? 06 e 08, até o marco n:' 1, ponto de partida».
Lote no' OS: com área de 2.172,5460ha. "Partindo do marco
n? 1, cravado .junto a uma cerca de arame, à margem esquerda
do Ribeirão Taboca; daí, segue com o rumo verdadeiro de 13°13'
SE e a distância de 546 metros, até o marco n:' 2; daí, segue com
o rumo verdadeiro de 05°17' SW e a distância de 908 metros, até
o marco n? 3; daí, segue com o rumo verdadeiro de 11 °13' SE e
a distância de 248 metros, até o marco n? 4; daí, segue com o rumo verdadeiro de 07'17' SW e a distância de 377,5 metros, até o
marco n? 5; daí, segue com o rumo de 14°43' SE e a distância de
201 metros, até o marco n? 6; daí, segue com o rumo de 13°34'
SE e a distância de 67 metros, até o marco n? 7; daí, segue com
o rumo de 12°10' SE e a distância de 106,5 metros, até o marco
nf' 8; daí, segue com o rumo de 0°51' SW e a distância de 121
metros, até o marco n? 9; daí, segue com o rumo de 11 °50' SE e
a distância de 206 metros até o marco n:' 10; daí, segue com o
rumo de 10°30' SE e a distância de 232 metros, até o marco n?
11; dai, segue com o rumo de 09'23' SE e a distância de 274,8
metros, até o marco n? 12, cravado à margem direita do Ribeirão Poreriquanto: do marco n? 1 ao marco n? 12, limitando com
o lote n? 06; daí, segue pelo Ribeirão Porenquanto acima, até o
marco n? 13, cravado à sua margem direita; daí, segue com o ru-
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mo verdadeiro de 18'11' NE e a distância de 1.308 metros, confrontando com parte .não medida da Fazenda Extrema, até o
marco n? 14; daí, segue com o rumo verdadeiro de 21 °49' NW e
a distância de 1.391 metros, confrontanto, ainda, com a parte
não medida da Fazenda Extrema, até o marco n" 15, cravado à
margem do Ribeirão Taboca; daí, desce pelo Ribeirão 'I'aboca,
até o marco n? 1, ponto de partida».
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto: a) os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas; b) as benfeitorias existentes nas
parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados CO~ a sua regularização.
Art. 3? O Grupo Executivo das Terras do Araguaia/Tocantins G ETAT fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata o presente .decreto, na forma do disposto no 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, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

DECRETO N? 90.725, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Institui a Comissão Assessora de Assuntos Científicos e Tecnológicos das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V da Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 50, ítem VI, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro
de 1969,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituída, no Estado-Maior das Forças Armadas, a
Comissão Assessora de Assuntos Científicos e Tecnológicos das Forças
Armadas, com a finalidade de assessorar na coordenação, no que transcenda os objetivos específicos e as disponibilidades previstas no orçamento dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os
assuntos de pesquisa científica e tecnológica de interesse comum às
Forças Singulares.
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Art. 2? Compete à Comissão Assessora de Assuntos Científicos e
Tecnológicos assessorar o Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas na coordenação dos seguintes assuntos:
I - planos de pesquisa científica e tecnológica de interessecomum a mais de uma Força Singular;
11 - proposta e acompanhamento da execução de programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica, de interesse
comum a mais de uma Força Singular;
III . - estabelecimento de um Sistema de Informações
Técnico-Científicas de interesse comum às Forças Singulares,
em estreita colaboração com entidades integrantes do Sistema
N acíonal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
IV - consolidação dos programas e projetos de pesquisa
científica e tecnológica em instrumento de planejamento setorial,
denominado Plano de Pesquisa Científica e Tecnológica das
Forças Armadas - PPCT/FA, e submetê-lo ao Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, para aprovação do Presidente da República.
V - programas de cooperação de interesse comum a mais
de uma Força Singular e acompanhamento da sua execução.
Parágrafo único. A proposta do Plano de Pesquisa Científica e
Tecnológica das Forças Armadas - PPCT/FA, observado o que dispõe
o artigo 8? do Decreto n? 75.225, de 15 de janeiro de 1975, manterá a articulação devida com o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - PBDCT.

Art. 3? O Presidente da Comissão Assessora de Assuntos
Cientificos e Tecnológicos é o Subchefe de Assuntos Tecnológicos do
Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 4? A Comissão Assessora de Assuntos Científicos e Tecnológicos é constituída dos seguintes membros:
I - Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq;
II - Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos
FINEP;
III
Representante do Ministério da Marinha;
IV
Representante do Ministério do Exército;
V
Representante do Ministério da Aeronáutica;
VI
Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho
de Segurança Nacional.

Parágrafo único. Os membros da Comissão referidos nos itens
lII, IV e V serão Oficiais-Generais do posto de Contra-Almirante ou
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equivalente, da área de Pesquisa Científica e Tecnológica, indicados
pelos respectivos Ministros Militares e nomeados pelo Presidente da
República, por proposta do Ministro Chefe do EMFA.
Art. 5? A Comissão contará com uma Secretaria Executiva.
Art. 6? Para o desempenho de suas atividades a Comissão contará com:
I - pessoal militar de acordo com o estabelecido nos Regulamento e Regimento Interno do Estado-Maior das Forças Armadas; e
II - pessoal dos Quadro e Tabela Permanentes do EstadoMaior das Forças Armadas.
Parágrafo único. Para atender às atividades da Comissão, o Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas poderá
contratar serviços de consultor técnico e especialistas, de acordo com a
legislação em vigor.
Art. 7? Os programas e projetos de que trata o artigo 2? deste decreto serão executados com recursos financeiros oriundos do Orçamento da União.
Parágrafo único. Recursos de outras fontes poderão ser especificamente alocados aos programas e projetos de que trata o artigo 2? deste decreto.
Art. 8? O exercício da função de Mero bro da Comissão é considerado serviço relevante.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na .data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos

DECRETO N? 90.726, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cul·
ture, o crédito especial no valor de Cr$
4.431.400,000, para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida
no artigo 1?, da Lei n:' 7.280, de 11 de dezembro de 1984,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de Cr$ 4.431.400.000 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta
e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros) nas dotações orçamentárias
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de operação de crédito externa contratada.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.O. de 20-12-84.

DECRETO N? 90.727, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Fazenda e ao
Subanexo Encargos Gerais da União, o
crédito suplementar no valor "de Cr$
1.879.614.000. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral e ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.879.614.000 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões e
seiscentos e quatorze mil cruzeirosl, 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, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 20-1,2-84.

DECRETO N? 90.728, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre aos Ministérios do Trabalho e da
Previdência e Assistência Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 353.200.000, para reforço de dotações

coneígnedee 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 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item lI, da Lei n ? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Ministérios do Trabalho e da Previdência
e Assistência Social, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o
crédito suplementar no valor de Crs 353.200.000 (trezentos e cinqüenta e
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 das dotações orçamentárias indicadas no Anexo 11 deste decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.a. de 20-12-84.
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DECRETO N? 90.729, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Suba nexo Encargos Gerais da
União. o. crédito suplementar no valor de
Cr$ 6.000.000. para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da. atribuição que confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no
artigo 5?, item 111, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo l?, item 11, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e artigo I?, item 11, da Lei n ? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 6.000.000 (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 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, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

Os anexos estão publicados no D.O. de 20-12-84.

DECRETO N? 90.730, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Marinha, em
favor da Secretaria Geral da Marinha,
o crédito suplementar no valor de
Cr$ 60.000.000.000, 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 5?, item VI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 60.000.000.000 (sessenta 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 do excesso de arrecadação de receita proveniente de
operações de crédito externas.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

o anexo está publicado no

D.a. de 20-12-84.

DECRETO N? 90.731, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre 80 Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 14.000.000.000, 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
110 artigo 5?, item lII, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei n? 7.188, de 16 de maio de 1984 e
artigo I?, item H, da Lei n? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 14.000.000.000 (quatorze 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.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 20-12-84.

DECRETO N? 90.732, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de-Mercados em favor da Bolívia
(Acordo Regional n.a 1), subscrito em 14 de
setembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Iritegração (ALADI), firmado pelo Brasil,
em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso N acionai, mediante
Decreto Legislativo n ? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê, no seu artigo 18, que os países-membros da referida Associação celebrarão acordos regionais de abertura de mercados em favor dos países de menor
desenvolvimento econômico relativo;
Considerando que o Brasil e os demais países-membros subscreveram, em 30 de abril de 1983, o Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor da Bolívia, (Acordo Regional n:' 1) colocado em vigor, internamente, pelo Decreto n? 88.736, de 19 de setembro de 1983;
Considerando que os países-membros, de conformidade com o disposto no artigo I? da Resolução n? 7, da Segunda Reunião do Conselho
de Ministros da ALADI, acordaram em ampliar as listas de abertura
de mercado em favor dos países de menor desenvolvimento econômico
relativo;
Considerando que o Brasil negociou com a Bolívia a ampliação das
concessões outorgadas no Acordo Regional de Abertura de Mercados,
sendo seu resultado consignado no presente Protocolo Adicional, firmado em 14 de setembro de 1984;
Considerando que o aludido instrumento passa a integrar o Acordo
Regional de Abertura por Mercados, subscritos em favor da Bolivia,
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devendo vigorar, por período indefinido, a partir da data de sua subscrição. enquanto perdurar a condição de país de menor desenvolvimento econômico relativo da parte beneficiária;
DECRETA:
Art. 1.0 A partir de 14 de setembro de 1984, as importações dos
produtos especificados no anexo do Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados, subscrito em favor da Bolívia, apenso
ao presente decreto, originárias daquele país, ficam livres de gravames
e demais restrições, sujeitas apenas às condições nele estipuladas, obedecidas as cláusulas e os dispositivos contidos no mencionado Acordo.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente as importações originárias da Bolívia 'no quadro do
presente Acordo, não sendo extensível a terceiros países, por aplicação
da Cláusula da Nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Carlos Calero Rodrigues

o acordo está publicado no

D.O. de 20·12-84.

DECRETO N? 90.733, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo Regional de
Abertura de Mercados em favor do Equador (Acordo Regional n:' 2), subscrito em 14
de setembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo
Brasil, em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
mediante Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê,
no seu artigo 18, que os países-membros da referida Associação celebrarão acordos regionais de abertura de mercados em favor dos países
de menor desenvolvimento econômico relativo;
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Considerando que o Brasil e os demais países-membros subscreveram, em 30 de abril de 1983, o Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor do Equador, (Acordo Regional n? 2) colocado em vigor,
internamente, pelo Decreto n:' 88.737, de 19 de setembro de 1983;
Considerando que os países-membros, de conformidade com o disposto no artigo I? da Resolução n? 7, da Segunda Reunião do Conselho
de Ministros da ALADI, acordaram em ampliar as listas de abertura
de mercados em favor dos países de menor desenvolvimento econômico
relativo;
Considerando que o Brasil negociou com o Equador a ampliação
das concessões outorgadas no Acordo Regional de Abertura de Mercados, sendo seu resultado consignado no presente Protocolo Adicional,
firmado em 14 de setembro de 1984;
Considerando que o aludido instrumento passa a integrar o Acordo
Regional de Abertura de Mercados, subscrito em favor do Equador, devendo vigorar, por período indefinido, a partir da data de sua subscrição, enquanto perdurar a condição de país de menor desenvolvimento
econômico relativo da parte beneficiária;
DECRETA:
Art. 1? A partir de 14 de setembro de 1984, as importações dos
produtos especificados no anexo do Protocolo Adicional ao Acordo REgional de Abertura de Mercados, subscrito em favor do Equador, apenso ao presente decreto, originárias daquele país, ficam livres de gr-avames e demais restrições, sujeitas apenas às condições nele estipuladas,
obedecidas às cláusulas e os dispositivos contidos no mencionado
Acordo.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente as importações originárias do Equador no quadro
do presente Acordo, não sendo extensível a terceiros países, por aplicação da Cláusula da Nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasilia, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Carlos Celero Rodrigues

o acordo está publicado no

D.O. de 20·12·84.
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DECRETO N? 90.734, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adidonal ao Acordo Regional de
Abertura de Mercados em favor do Paraguai (Acordo Regional n? 3), subscrito em
14 de setembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item In da Constituição e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo
Brasil, em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
mediante Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê,
no seu artigo 18, que os países-membros da referida Associação ceIe·'
brarão acordos regionais de abertura de mercados em favor dos países
de menor desenvolvimento econômico relativo;
Considerando que o Brasil e os demais países-membros subscreveram, em 30 de abril de 1983, o Acordo Regional de Abertura de Mercados em favor do Paraguai, (Acordo Regional n? 3) colocado em vigor,
internamente, pelo Decreto n? 88.738. de 19 de setembro de 1983);
Considerando que os países-membras, de conformidade com o disposto no artigo I? da Resolução n? 7, da Segunda Reunião do Conselho
de Ministros da ALADI, acordaram em ampliar as listas de abertura
de mercados em favor dos países de menor desenvolvimento econômico
relativo;
Considerando que o Brasil negociou com o Paraguai a ampliação
das concessões outorgadas no Acordo Regional de Abertura de Mercados, sendo seu resultado consignado no presente Protocolo Adicional,
firmado em 14 de setembro de 1984;
Considerando que o aludido instrumento passa a integrar o Acordo
Regional de Abertura de Mercados, subscrito em favor do Paraguai,
devendo vigorar, por período indefinido, a partir da data de sua subscrição, enquanto perdurar a condição de país de menor desenvolvimento econômico relativo da Parte beneficiária;
DECRETA:
Art. I? A partir de 14 de setembro de 1984, as importações dos
produtos especificados no anexo do Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados, subscrito em favor do Paraguai, apenso ao presente decreto, originárias daquele país, ficam livres de gravames e demais restrições, sujeitas apenas às condições nele estipuladas,
obedecidas as cláusulas e os dispositivos contidos no mencionado
Acordo.
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Parágrafo único. O tratamento estabelecido neste decreto beneficia exclusivamente as importações originárias do Paraguai' no quadro
do presente Acordo, não sendo extensível a terceiros países, por aplicação da Cláusula da Nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2? O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no
presente decreto.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Carlos Calero Rodrigues

o acordo está publicado no

D.a. de 20-12·64.

DECRETO N? 90.735, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à TV Tropical da
Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Feira de Santana. Estado da
Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item IH, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n"
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n?
7.911/84, (Edital n? 74/84),
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada concessão à TV Tropical da Bahia Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Feira de Santana, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
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Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.736, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à TV Cabrália
Ltâe., para explorar serviço de mâtoâííusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Itabuna, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item UI, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:'
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que. consta do Processo Me n?
29000.007107/84, (Edital n? 55/84),
DECRETA:
Art. 1? Fica outorgada concessão à TV Cabrália Ltda., para exp lorar-, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Itabuna, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n ? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
'

JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N?'90.737, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre à Presidência da República, o
crédito suplementar no valor de Cr$'
602.000.000, para reforço de âoteçõee 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 5?, item lII, da Lei 'I? 7.155, de 5 de dezembro de 1983, combinado com o artigo I?, item lI, da Lei 'I? 7.188, de 16 de maio de 1984, e
artigo I?, item lI, da Lei 'I? 7.258, de 3 de dezembro de 1984,
,D E C R E TA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Serviço Nacional de Informações e da Escola Nacional de Informações, o
crédito suplementar no valor de Crs 602.000.000 (seiscentos e dois 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 11 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, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O. de 20-12-84.
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DECRETO N? 90.738, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera dispositivos do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O artigo 280, do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER), aprovado pelo Decreto n? 76.780, de 11 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art , 280.
os retratos:

N as Organizações da Aeronáutica devem existir

1.

do Presidente da República;

2.

do Ministro da Aeronáutica;

3. do Patrono da Aeronáutica e Pai da Aviação, Marechaldo-Ar Alberto Santos Dumont;
4. do Patrono da Força Aérea, Marechal-do-Ar Eduardo
Gomes;
5. do primeiro Ministro da Aeronáutica. Dr. Joaquim Pedro Salgado Filho; e
6. dos ex-Comandantes da Organização, nomeados e que
tenham exercido o cargo.
§ 1? Os retratos de números 1, 2, 3, 4 e 5, ficam na sala do
Comandante, e, sempre que possível, na seguinte disposição:

1. os retratos de números 1 e 2 ficam em posição de destaque, sendo o de número 1 colocado à direita do de número 2;
2. os retratos de números 3, 4 e 5 ficam destacados do conjunto supracitado e, de preferência. colocados em outra parede
do mesmo recinto, dispondo-se o de número 3 ao centro, o de
número 4 à direita e o de número 5 à esquerda.
§ 2? Os retratos de número 6 ficam em recinto de destaque
da Organização, como seja: salão nobre, sala de recepção, biblioteca ou na sala do Comandante, Se esta os comportar.

§ 3? No Gabinete do Ministro, em recinto de destaque, ficam os retratos de todos os Ministros da Aeronáutica, excetuados os que tenham sido nomeados interinamente ou respondido
pelo cargo de Mínístro».
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO N? 90.739, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Fixa o valor tributável dos produtos do
item 24.02.02.02 (cigarros) da Tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados e as margens brutas do fabricante e do varejista.

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 4?, item I e parágrafo único, do Decreto-lei n? 1.593, de
21 de dezembro de 1977,
DECRETA:
Art. I? No exercício financeiro de 1985, o valor tributável para
efeito de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
relativamente aos produtos do item 24.02.02.02 (cigarros feitos por processos mecânicos), da Tabela anexa ao Decreto n? 89.241, de 23 de dezembro de 1983, é de 15,842661 % sobre o preço de venda a varejo, que
fica assim decomposto:
a) IPI -

57,925521 %;

b) margem
23,164970% ;

bruta

do

fabricante,

inclusive

ICM

c) margem bruta do varejista, inclusive ICM - 11,000000%;
d) ICM relativo a 2/3 do IPI (artigo 2?, da Emenda Constitucional n? 23, de 1-12-83 - 7,909509%.
Art. 2? O disposto no artigo anterior não se aplica às operações
realizadas no exercício de 1985 com os produtos cuja saída do estabelecimento industrial ocorrer até 31 de dezembro de 1984, em face da exigência de marcação, pelo fabricante, do preço de venda desses produtos
no varejo.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO N? 90.740, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o Grupo-Arquivo do Serviço Civil da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 4? e 7? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Grupo-Arquivo, designado pelo código LTAR-2300, abrangendo atividades de nível superior e médio, referentes a
planejamento, estudos, profetas e execução de trabalhos em arquivos
correntes, intermediários e permanentes.
Art. 2? O Grupo-Arquivo é constituido de empregos regidos pela
legislação trabalhista, integrantes das categorias funcionais a seguir indicadas:
I - Arquivista, código LT-AR-2301 para cujo desempenho
é exigida a conclusão do curso de nível superior de Arquivologia ou habilitação legal equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional respectivo;
Il - Técnico de Arquivo, código LT-AR-2302, para cujo desempenho é exigido certificado de conclusão do curso de Técnico de Arquivo ou equivalente.
Art. 3? As classes integrantes das categorias funcionais do Grupo
a que se refere o artigo anterior distribuir-se-ão na forma do anexo deste decreto e terão as seguintes características:
I - ' Arquivista:
Classe «Cu - Atividades de planejamento, supervrsao, coordenação, orientação, avaliação, controle e execução em grau de maior complexidade;
Classe «B» - Atividades de supervisão, coordenação, orientação,
programação, controle, avaliação e execução especializada;
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Classe «A. - Atividades de supervisao, coordenação, orientação,
controle, programa e execução referentes aos trabalhos de pesquisa, es~
tudo, registro e tratamento técnico de documentos arquivísticos.
II -

Técnico de Arquivo:

Classe «B» - Atividade de orientação, classificação, registro, controle, guarda e conservação de documentos, bem como a preparação de
documentos para microfilmagem.
Classe «A» - Atividades de controle e execução, em grau de menor
complexidade, de trabalhos auxiliares, 'relacionados com recebimento,
registro, distribuição e preparo de documentos arquivísticos.
4? Ao primeiro provimento das categorias funcionais de Arquivista e de Técnico de Arquivo poderão integrar, mediante reclassificação,
os atuais ocupantes de cargo ou emprego permanente da atual sistemática do Plano de Classificação de Cargos com atividades que se identifiquem com as categorias funcionais a que se refere este artigo, de
acordo com o seguinte critério:
I - na de Arquivista, os cargos ou empregos de Bibliotecário, cujos ocupantes possuam diploma de Arquivologista ou
habilitação legal equivalente;
II - na de Técnico de Arquivo, os cargos ou empregos cujos ocupantes exerciam no sistema da Lei n? 3.780, de 12 de julho de 1960, os cargos de Auxiliar de Bibliotecário, Arquivista,
Arquivista-Auxiliar ou Auxiliar de Arquivo, em situação não
prevista no item anterior.
Parágrafo único. Os servidores de que trata este artigo deverão
manifestar, por escrito, o desejo de serem reclassificados nas novas categorias, sem alteração do respectivo regime jurídico.
Art. 5? O ingresso nas categorias funcionais do Grupo-Arquivo
far-sa-á na referência inicial da Classe, mediante concurso público, no
regime da legislação trabalhista, quando serão verificadas as qualificações exigidas para o seu provimento, observado o disposto na regulamentação específica.
Art. 6? A fixação da lotação das categorias funcionais será estabelecida pelo Órgão Central do SIPEC, mediante proposta a ser encaminhada pelos órgãos interessados.
Art. 7? Os ocupantes dos empregos das categorias funcionais do
Grupo-Arquivo ficarão sujeitos à prestação mínima de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
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Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
ANEXO
(Artigo 3? do Decreto n? 90.740, de 20 de dezembro de 1984)
GRUPO·ARQUIVO, CÚDIGO LT·AR·2300

Categorias Funcionais

Arquivista

Códigos

Classes

LT-AR-2301

Especial
C
B
A

Técnico de Arquivo

L'f-AR-2302

Especial
B

A

DECRETO N? 90.741, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Delega competência 80 "Ministro da
Aeronáutica para aprovar o Regulamento
Interno dos Serviços da Aeronáutica
IRI8AER}.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? É delegada competência ao Ministro de Estado da Aeronáutica para aprovar o Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER).
Art. 2? O Regulamento Interno dos Serviços de Aeronáutica
(RISAER) terá por finalidade regular a execução dos diferentes serviços e estabelecer os procedimentos de rotina nas Organizações do Mi,nistério da Aeronáutica.
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Art. 3~ O Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica
(RISAER) observará:
1. disposições de leis e regulamentos em vigor que tenham
pertinência com os assuntos do RISAER;
2. prescrições sobre situações especiais, compreendendo
sobreaviso, prontidão parcial e prontidão total, em que se indique a autoridade competente para impor tais medidas, sem prejuízo de determinação específica do Presidente da República e
do Ministro da Aeronáutica;
3. liberação de rotinas dispensáveis; e
4. delegação de competência.
Art. 4~ São considerados revogados na data da publicação do ato
Ministerial que aprovar o Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER), os Decretos n~ 76.780, de 11 de dezembro de 1975, n~
83.110, de 30 de janeiro de 1979 e n~ 85.509, de 15 de dezembro de 1980.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163~ da Independência e 96~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos

DECRETO

N~

90.742, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Fixa os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1985.

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 2~ e 3~ da Lei n:' 7.151, de 1~ de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? São fixados os Efetivos de Oficiais dos seguintes Corpos
e Quadros da Marinha para vigorarem em 1985.
CORPO DA ARMADA
Almirantes-de-Esquadra
Vice-Almirantes.........................................
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5
16
28
184
391
532
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Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

690
395
300

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
Almirante-de-Esquadra
Vice-Almirantes .
Contra-Almirantes .
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes.
Primeiros-Tenentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Segundos-Tenentes .

1
2
4
47
85
115
170
142
80

CORPO DE ENGENHEIROS E TÉCNICOS NAVAIS
V ice-Almirante .....
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes ..
Primeiros-Tenentes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3
25
55
80
150
70
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CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA
V ice-Almirante
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de'Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes ..
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4
47
106
163
215
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CORPO DE SAÚDE DA MARINHA
QUADRO DE MÉDICOS

Vice-Almirante
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
O,'"
Capitães-de-Fragata ..
Capitães-de-Corveta .
Capitães-Tenentes
,
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
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QUADRO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS
Capítâes-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
20
51
77
55

QUADRO DE FARMACEUTICOS
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes

3
6
24 .
35
30

QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES DA MARINHA
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
Primeiros-Tenentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Segundos-Tenentes

10
60
150
100
100

QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES DO CORPO
DE FUZ ILE IROS N AV AIS
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes

3
9
25
33
31

Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Alfredo Karam
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DECRETO N? 90.743, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Inclui emprego na Tabela Permanente
da Escola Superior de Agricultura de Lavras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere os artigos 7? e 8? da Lei n:' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o
que consta do Processo n:' 23.090-001368/84-9,
DECRETA:
Art. 1? Fica incluído, na forma do Anexo I deste decreto, na 'I'abela Permanente da Escola Superior de Agricultura de Lavras, 1 (um)
emprego de Bibliotecário, código LT-NS-932, do Grupo Outras Atividades de Nivel Superior, código LT-NS-900, para regularizar a situação
do servidor Narro Botelho Santos.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Superior de Agricultura de Lavras.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther Figueiredo Ferraz

LT-NS-900

Bibliotecário
Bibliotecário
Bibliotecário
Bibliotecário

1

1

Denominação

Código

de 20 de dezembro de 1984)

(Artigo I? do Decreto n? 90.743,

CÓDIGO

ESAL

2

--

3

-3

-

-

-

2

-

-

-

-

-

S

--

-

--

-

--

-

z

--

-

-

Despacho Presidencial
de 1-10-75 e Portaria DASP n? 714, de 23-5-78
D.a. de 3-10-75 e 29-5-78

LOTAÇÃO

C
B
A

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR,

TABELA PERMANENTE

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS -

ANEXO I
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DECRETO N? 90.744, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Declara de ocupação dos silvícolas área
de terras no Município de Laranjeiras do
Sul, no Estado do Paraná", e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto pelos artigos 2?, incisos V e IX, 19 e 22, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezem bro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas para efeito
dos artigos 4?, IV e 198 da Constituição, as terras localizadas no Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, com a seguinte delimitação: Sul: Partindo do Ponto «1» de coordenadas geográficas aproximadas 25'18'15" S e 52°33'31" WGr, situado na margem direita do Rio
das Cobras, junto a ponte da BR-277, respeitando a faixa de dominio do
DNER; daí, segue no sentido jusante pelo citado rio até a confluência
com o Rio I? de Março, no Ponto «2» de coordenadas geográficas aproximadas 25 '21 '00" S e 52'38'27" WGr, dai, segue o seguinte trajeto: por
um caminho com diversos rumos, cruzando a rodovia pavimentada que
dá acesso à cidade de Quedas do Iguaçú , até encontrar a estrada antiga; daí, pela estrada antiga, percorrendo a distância aproximada de
1.300m,' e deixando a mesma à esquerda, atingindo o caminho do Juca
Tigre, à direita; daí, pelo referido caminho, passando por pequenos córregos, cruzando o córrego do Papagaio e o Rio União, até atingir o entroncamento da estrada que sobe em direção ao Rio Despedida, no Ponto «3) de coordenadas geográficas aproximadas 25°20'29" S e 52°42'28"
WGr, daí, seguindo o rumo Noroeste pelo caminho que leva ao Rio Despedida na distância aproximada de 1.450m, até o Ponto «4) de coordenadas geográficas aproximadas 25'19'54" S e 52'43'24" WGr, situado
na margem esquerda do referido rio; daí, segue no sentido montante pelo citado rio, na distância aproximada de 1.750m até atingir o Ponto «5»
de coordenadas geográficas aproximadas 25°19'04" S e 52°43 '52" WGr,
situado também, na margem esquerda do Rio Despedida; daí, segue por
um caminho com vários rumos no sentido geral Oeste, na distância
aproximada de 2.080m, até atingir o Ponto «(6») de coordenadas geográficas aproximadas 25'19'18" S e 52'44'55" WGr, situado na margem esquerda do Rio Saudade; daí, no sentido montante pelo citado rio até
sua cabeceira, no Ponto «7) de coordenadas geográficas aproximadas
25°18'03" S e 52°46'22" WGr, daí, por uma linha reta, na distância
aproximada de 650m, cruzando o divisor de águas, até o Ponto «(8) de
coordenadas geográficas aproximadas 25°17'59" S e 52'46'37" WGr, situado na cabeceira do Rio Mato Queimado: daí, segue no sentido jusante pelo citado rio, na distância aproximada de 5.230m, até o Ponto «9»
de coordenadas geográficas aproximadas 25'18'02" S e 52'49'34" WGr.
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Oeste: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta de azimute
aproximado 358 0 e na distância de 1.750m, até o Ponto «10» de coordenadas geográficas aproximadas 25°17'05" S e 52°49'38" WGr, situado
na margem direita do Córrego Quatí; daí, segue no sentido jusante pelo
citado córrego, até a confluência do Rio Guarani, no Ponto «lI» de
coordenadas geográficas aproximadas 25'16'24" S e 52'50'23" WGr.
Norte: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante' pelo Rio
Guarani, até encontrar a Ponte da antiga estrada Cascavel-Laranjeiras
do Sul, no Ponto «12» de coordenadas geográficas aproximadas
25'13'44" S e 52'44'19" WGr, daí, segue pelo lado direito da referida estrada, em direção à Laranjeiras do Sul, passando por Jacutinga até a
antiga ponte sobre o Rio União, no Ponto «13» de coordenadas geográficas aproximadas 25'17'34" S e 52'39'40" WGr, dai, segue no sentido
montante pelo Rio União até a sua cabeceira, no Ponto «14» de coordenadas geográficas aproximadas 25'14'37" S e 52'37'43" WGr, situado a
uma distância de 40 metros aquém do eixo da rodovia BR-277. Leste:
Do ponto antes descrito, segue pelo lado direito da BR-277, sentido
Cascavel-Laranjeiras do Sul, mantendo uma distância de 40 metros do
eixo da rodovia, contornando o traçado antigo da estrada, próximo à
Sede da Missão Cristianismo Decidido, e retornando ao traçado novo
da BR-277, sempre mantendo o devido afastamento de 40 metros, até
atingir a ponte sobre o Rio das Cobras, no Ponto «1», marco inicial da
presente descrição perimétrica.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área
Indígena Rio das Cobras, será demarcada administrativamente pela
Fundação N acional do Índio - FUN AI.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.745, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga ao Serviço Autônomo de Agua
e Esgoto de Sorocaba concessão para captação adicional de água do rio Sorocaba, para
abastecimento público, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição e nos termos dos artigos 43,
62 e 155 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo em vista o
que consta do Processo MME n" 701.304/82,

628

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETA:
Art. I? É outorgada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba concessão para captação adicional de até 700 1Is das águas do
rio Sorocaba, no reservatório de Itupararanga, com a finalidade de
abastecer o Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, ressalvados
os direitos de terceiros.
Art. 2? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 3? O concessionário poderá requerer que a concessão seja re~
novada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Art. 4? O concessionário fica obrigado a cumprir o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals

DECRETO N? 90.746, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os
produtos que indica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no artigo 4?, item I, do Decreto-lei n? 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Até 30 de junho de 1985, ficam reduzidas para 12% (doze por cento) as aliquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos classificados nos códigos 87.09.01.01,
87.09.01.02 e 87.09.01.03, da Tabela aprovada pelo Decreto n? 89.241, de
23 de dezembro de 1983.
Art. 2? A partir de I? de julho de 1985 e até 31 de dezembro de
1986, as alíquotas dos produtos a que se refere o artigo anterior serão
de 16% (dezesseis por cento).
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Art. 3? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Murilo Badaró
Mário Andreazza
Delfim Netto

DECRETO N? 90.747, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o aumento do capital social
da Companhia de Desenvolvimento do
Amapá - CODEA8A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item H I, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Companhia de Desenvolvimento do Amapá CODEASA autorizada a aumentar o seu capital social de Cr$
307.600.000 (trezentos e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) para
Cr$ 427.600.000 (quatrocentos e vinte e sete milhões e seiscentos mil
cruzeiros) .
Art. 2? Os recursos necessários para o aumento referido no artigo
anterior, no montante de Cr$ 120.000.000 (cento e vinte milhões de cruzeiros), serão provenientes do Governo do Território Federal do Amapá
destinados à participação no capital da empresa.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
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DECRETO N? 90.748, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984
Outorga concessão à Televisão Cabo
Branco Ltda., para explorar serviço de radioâiiúeeo de sons e imagens (televisão), na
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe conferem o artigo 81, item lII, da Const.ituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n?
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto n? 88.067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me n?
8.052/84, (Edital n? 77/84), decreta:
Art.l? Fica outorgada concessão à Televisão Cabo Branco Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusi'vb
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações
enumerados eno artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983.
Art. 2? O contrato decorrente desta concessão 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. 3? Este decreto entra em vigor ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.749, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1984
Declara de utílídeâe pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra necessárias à formação da 1? etapa do reservatório
da uelne biârelétrice de Ilha Grande, da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. ELETROSUL, nos Estados do Paraná e
Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuícão que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
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no art. 151, letra b, do Decreto nv 24.643, de 10 de julho de 1934 e no artigo 5?, letra f, do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que
consta do Processo MME n:' 701.757/83,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra de propriedade particular, com o total de
52.719,40ha (cinqüenta e dois mil, setecentos e dezenove hectares e quarenta ares), necessárias à formação da 1 ~ etapa do reservatório da usina hidrelétrica de Ilha Grande, nos Municípios de Altônia, Francisco
Alves, Guaíra, lporã, Palotina, Pérola, Terra Roxa e Umuarama, Estado do Paraná, e nos Municípios de Eldorado, Iguatemi, Mundo Novo
e N avirai, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes da planta de situação n? 43 U - 001, aprovada
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade,
do Departamento N acional de Águas e Energia Elétrica, no Processo
MME n? 701.757/83, e assim descritas:

Area A - com 25.385,00ha - Estado do Paraná
- tem início no vértice V-I, situado às margens do rio
Iguaçu, nas proximidades da Ilha do Alemão, nas coordenadas
n?s 7336430 N e 277670 E; segue numa distância de O,lSkm, até o
vértice V -2, situado nas coordenadas nrs 7336250 N e 277680 E;
segue pela linha da cota 239m à montante, numa distância de
582,62km, até o vértice V M4, situado nas coordenadas nvs
7413725 N e 320400 E; segue numa distância de 0,30km, até o
vértice V-3, situado nas coordenadas n?s 7413950 N e 320200 E;
segue numa distância de 330,20km, até o vértice V-I, onde teve
início esta descrição.

Area B -

com 27.334,40ha -

Estado de Mato Grosso do

Sul
- tem início no vértice V M5, localizado às margens do rio
Paraná em frente à Ilha Bandeirantes, nas proximidades da
Ilha Maringá, nas coordenadas nvs 7417650 N e 315950 E; segue
daí numa distância de 7,75km, até o vértice V M6 situado nas
coordenadas nf s 7422500 N e 309900 E; segue dai numa distância
de 276,42km, até o vértice V -7, situado nas coordenadas n?s
7344200 N e 270480 E; segue numa distância de 4,56km, até o
vértice V -S, situado nas ,coordenadas nrs 7340600 N e 273280 E;
segue numa distância de 1,5km, até o vértice V M9, situado nas
coordenadas nr s 7339100 N e 273400 E; segue numa distância de
249,20km, até o vértice V M5, onde teve início esta descrição.

632

ATOS DO PODER' EXECUTIVO

Art. 3? Fica autorizada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL 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, 21 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
DECRETO N? 90.750, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto n? 86.550, de 6 de novembro de 1981, que inclui a Secretaria de
Tecnologia Industrial e o Instituto Nacional
de Tecnologia no regime de que trata o Decreto n? 86.212, de 15 de julho de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A letra e do parágrafo I? do artigo 4? do Decreto n?
86.550, de 6 de novembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4?
§ I?

e) as receitas provenientes dos serviços prestados pelos
órgãos referidos na alínea I do artigo 1 ?».
Art. 2? Este decreto entrará em vigor em I? de janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró
Delfim Netto
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DECRETO N? 90.751, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera dispositivo do Decreto n?
de 22 de dezembro de 1983.

89~224,

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? 2.187, de 26 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto n? 89.224, de 22 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A gratificação de que trata este decreto corresponde a até 70 % (setenta por cento) calculados sobre o valor dó
vencimento da maior referência da correspondente categoria
funcional ou do mais elevado cargo efetivo da carreira a que
pertençam os funcionários mencionados no artigo anterior».
Art. 2? Este descreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 90.752, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Estabelece normas de execução orçamentária, define a programação financeira
para a exercício financeiro de 1985. 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 17 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 e da
Lei n? 7.276, de 10 de dezembro de 1984,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Programação de Desembolso
Art. I? Para efeito de programação financeira de desembolso do
exercício de 1985, a disponibilidade orçamentária, à conta de recursos
ordinários, dest.ina-se a despesas com «Pessoal e Encargos Sociais» e
«Outras Despesas Correntes e de Capital».
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Art. 2? Os órgãos setoriais do Sistema de Programação Financeira encaminharão à Comissão de Programação Financeira os cronogramas de desembolso, utilizando o formulário SPF-A.
Art. 3? Os cronogramas a que se refere o artigo anterior quantificarão os gastos mensais com «Pessoal e Encargos Sociais» e com «Outras
Despesas Correntes e de Capital», a serem realizadas no País e no exterior.
Art. 4? Quando da abertura de créditos adicionais que impliquem
em variação dos valores contidos nos cronogramas propostos, o órgão
setorial encaminhará à Comissão de Programação Financeira a nova
quantificarão dos gastos.
Art. 5? A Comissão de Programação Financeira poderá ajustar os
cronogramas de desembolso a que se refere o artigo 2?, bem como determinar novos limites a serem observados, a fim de compatibilizar os
dispêndios com o efetivo comportamento da receita.
CAPÍTULO

n

Das Liberações de Contas
Art. 6? A Comissão de-Programação Financeira procederâ a liberação dos recursos, determinando a data da efetivação dos créditos nas
contas bancárias dos órgãos setoriais.
Art. 7? Os órgãos setoriais ficam obrigados a informar à Comissão de Programação Financeira, através do formulário SPF-B, o valor
do saldo de suas contas bancárias no último dia útil de 1984, bem como
os compromissos em trânsito até aquela data, no País e no exterior.
§ I? Será considerado como antecipação de cota saldo apurado no
formulário SPF-B;
§ 2? Os saldos apurados no exterior, para efeito do parágrafo anterior, serão convertidos em cruzeiros à taxa cambial do dia 31 de dezembro de 1984.
CAPÍTULO In

Dos Recursos para o Exterior
Art. 8? Sem prejuízo do disposto no artigo 2? deste decreto, os órgãos setoriais deverão enviar à Comissão de Programação Financeira,
até o dia 15 de cada mês, a discriminação dos compromissos "de «Outras
Despesas Correntes e de Capital», no exterior, vencíveis no mês subseqüente, indicando a praça, valor em dólar americano e a data do seu
vencimento.
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Art. 9? As transferências de recursos para atender a compromissos dos órgãos da administração direta no exterior serão autorizadas,
exclusivamente, pela Comissão de Programação Financeira.
Art. 10. As transferências de recursos para atendimento de compromissos em moeda estrangeira serão sempre efetuadas à taxa de câmbio vigente na data da operação.
CAPÍTULO IV

Dos Restos a Pagar
Art. 11. Os órgãos setoriais do Sistema de Programação Financeira não poderão efetuar nenhum pagamento de «Restos a Pagar» sem a
prévia autorização da Comissão de Programação Financeira e a conse-'
qüente liberação dos recuros financeiros, que deverão ser solicitados
através do formulário SPF-C.
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 inseritos, a disponibilidade de Caixa do Tesouro Nacional e, também, a efetiva utilização dos recursos anteriormente liberados.
CAPÍTULO V

Dos Recuros da Contribuição para o Fundo de Investimento Social
Art. 12. O Banco do Brasil S .A. e Caixa Econômica Federal procederão à transferência, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, do produto da arrecadação da contribuição
para o Fundo de Investimento Social.
Art. 13. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, quinzenalmente, providenciará o recolhimento ao Tesouro Nacional, a crédito da conta «Receita da União», no Banco do
Brasil S.A., dos recursos recebidos durante a quarta quinzena anterior.
Art. 14. A Comissão de Programação Financeira, através de instrumento próprio, autorizará o Banco do Brail S .A. a efetuar o crédito
das importâncias devolvidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES aos órgãos beneficiários.
CAPÍTULO VI
Das Contas e dos Saldos
Art.15. Os saldos das contas que os órgãos mantenham no País
deverão ser informados à Comissão de Programação Financeira, semanalmente, pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal,
assim como a posição final de cada mês.
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Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. cumprirá o estabelecido
neste artigo, também, para as contas mantidas DO exterior.
Art. 16. O saldo consolidado das contas de cada órgão, mantidas
no Banco do Brasil S.A. e na Caixa Econômica Federal, inclusive recursos alocados a qualquer título, e que exceder a 10% (dez por cento)
da cota liberada no mês anterior, poderá ser deduzido da parcela subseqüente.
Art. 17. As contas de depósitos com recursos do Tesouro Nacional, e que pemanecerem inativas por mais de 150 (cento e cinqüuenta)
dias, serão encerradas e terão seus saldos reapropriados em favor da
conta do órgão setorial de programação financeira a que estiverem subordinadas.
§ I? Quando se tratar de contas acolhedoras de recursos vinculados, seus saldos serão reapropriados em favor da conta central distribuidora dos referidos recursos.
§ 2? Para cumprimento deste artigo, o Banco do Brasil S.A. e a
Caixa Econômica Federal tomarão as medias necessárias, prestando as
devidas informações ao órgão setorial de programação financeira.

Art. 18. É vedada a tl'ansferência de recursos financeiros originários do Tesouro Nacional, a qualquer título, a fundos especiais, excetuados aqueles correspondentes a créditos orçamentários específicos.
CAPiTULO VII

Das Disposições Diversos
Art. 19. O aumento de capital das empresas públicas e sociedades
de economia mista, com recursos do Tesoura 'N acional, só será permitido quando da existência da dotação especifica para esse fim no Orçamento Geral da União.
Art. 20. É vedado às entidades da administração pública federal
utilizar recursos provenientes de dotações orçamentárias da União, inclusive transferências, bem como eventuais saldos da mesma origem
apurados no encerramento de cada ano civil, em suas aplicações no
mercado financeiro, observadas as disposições do Decreto-lei n? 1.290,
de 3 de dezembro de 1967.
Art. 21. Fica a Comissão de Programação Financeira autorizada a
baixar normas complementares necessárias ao aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento da execução de Caixa do Tesouro N acionaI.
Art. 22. A Caixa Económica Federal observará as disposições do
presente decreto, no que lhe couber.
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Art. 23. Este decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de
1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO N? 90.753, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Regulamenta a Concessão da Gratifica- .
ção de Atividades Especificas de Café, instituída pela Lei n." 7.146. de 23 de novembro
de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atríbuções que lhe
confere o artigo 81, item 111. da Constituição e tendo em vista o disposto no § I? do artigo 4? da Lei n? 7.146. de 23 de novembro de 1983
DECRETA:
I

Art. I? A gratificação de Atividades Especificas de Café. instituída pelo artigo 4? da Lei n? 7.146. de 23 de novembro de 1983, será
concedida ao servidor. que se encontrar em efetivo exercício do cargo ou
emprego integrante da Categoria Funcional de Inspetor de Café. Código CCC-2001 ou LT-CCC-2001. do Grupo-Atividades de Comercialíz ação e Classificação d~ Café. criado pelo Decreto n? 88.485. de 5 de julho
de 1983.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para
fins deste decreto, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para tratamento da própria saúde, licença à gestante ou em decorrência de acidente de serviço;
e) serviços obrigatórios por lei;
t) deslocamento em objeto de serviço;
missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento
houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado; e
h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, desde que observadas as normas legais e regulamentares pertínentes.

m
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Art. 2? A Gratificação de Atividades Especificas de Café, sobre a
qual incidirá o desconto previdenicário, será incorporada aos proventos
do servidor, desde que venha sendo percebida há mais de 2 (doís) anos.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o correspondente
à média aritmética dos percentuais atribuídos aos servidores no período a que alude o parágrafo único do artigo 5? da Lei n? 7.146, de 23 de
novembro de 1983.
Art. 3? Os critérios e bases para a concessão da gratificação a
que se refere este decreto serão fixados por ato do Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 4? As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas à conta dos recursos orçamentários próprios da Autarquia.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

DeWm Netto

DECRETO N? 90.754, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Informática e Automação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e de conformidade
com o artigo 6?, § 3?, da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984
DECRETA:
Art. I? O Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, a que se referem os artigos 6? e 7? da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, é o órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República na formulação da Politica Nacional de Informática.
Art. 2? Compete ao Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN:
I - propor a cada 3 (três) anos, ao Presidente da Repúbl ica o Plano Nacional de Informática e Automação, a ser aprovado e anualmente avaliado pelo Congresso Nacional;
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II - supervisionar a execução do Plano N acional de Informática e Automação;
III - estabelecer, de acordo com o disciplinado no Plano
N acional de Informática e Automação, resoluções específicas de
procedimentos a serem seguidas pelos órgãos da Administração
Federal;
IV - acompanhar continuamente a estrita observância das
normas a que se refere o item anterior;
V - opinar. previamente, sobre a criação e reformulação
de órgão e entidades, no ãmbito do Governo Federal, voltados
para o setor de informática;
VI - opinar sobre a concessão de benefícios fiscais, finan-'
ceiros ou de qualquer outra natureza por parte de órgãos e entidades da Administração Federal a projetos do setor de informática;
VII - estabelecer critérios para a compatibilização da
política de desenvolvimento regional ou setorial, que afetem o
setor de informática, com os objetivos e os princípios estabelecidos na Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, bem como medidas destinadas a promover a desconcentração econômica regional;
VIII - estabelecer normas e padrões para homologação
dos bens e serviços de informática e para a emissão dos correspondentes certificados, ouvidos previamente os órgãos técnicos
que couber;
IX - conhecer dos projetos de tratados, acordos, convênios e compromissos internacionais de qualquer natureza, no
que se refiram ao setor de informática;
X - estabelecer normas para o controle do fluxo de dados
transfronteiras e para a concessão de canais e meios de transmissão de dados para ligação a banco de dados e redes no exterior;
XI - estabelecer medidas visando à prestação, pelo Estado, do adequado resguardo dos direitos individuais e públicos
no que diz respeito aos efeitos da informatização da sociedade;
XII - pronunciar-se sobre currículos mínimos para formação profissional e definição das carreiras a serem adotadas, relativamente às atividades de informática, pelos órgãos e entidades da Administração Federal, Direta e Indireta, e fundações
sob supervisão ministerial;

XIII - decidir, em grau de recurso, as questões decorrentes das decisões da Secretaria Especial deInformática;

640

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XIV - opinar sobre as condições básicas dos atos ou contratos relativos às atividades de informática;
XV - propor ao Presidente da República o encaminhamento ao Congresso N acional das medidas legislativas complementares necessárias à execução da Política Nacional de Informática;

XVI - criar Centros de Pesquisa e Tecnologia e de Informática em qualquer parte do Território N acionai e no exterior,
em conformidade com o Plano Nacional de Informática e Automação;

XVII - estabelecer as condições de que trata o artigo 17
da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984;
XVIII - estabelecer critérios, condições e prazo para o deferimento, em cada caso, das medidas referidas nos artigos 13 e
15 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, de conformidade
com as diretrizes constantes do Plano N acionai de Informática e
Automação;
XIX -

estabelecer critérios para as atividades de fomen-

tos;

xx -

aprovar planos de capitalização de empresas;

XXI ---' aprovar programas de efetiva capacitação de corpo
técnico de empresas nas tecnologias do produto e do processo
de produção;
XXII - definir prioridades a que se refere o item II do artigo 22 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984;
XXIII - autorizar aquisição de tecnologia no exterior na
forma do disposto no artigo 22, § 1?, da Lei n? 7.232, de 29 de
outubro de 1984;
XXIV - estabelecer prazo e as condições previstas no§
1? do artigo 23 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984;
XXV -

formular diretrizes para programas de nacionaliza-

ção;
XXVI - propor a percentagem de diferença de. preço sobre
similar importado de que trata o artigo 11 da Lei n? 7.232, de 29
de outubro de 1984;
XXVII - deliberar sobre os critérios e condições para o
exame e aprovação de pleitos de municípios das áreas da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
que pretendem ser indicados como Distrito de Exportação;
,
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XXVIII - assegurar, no que couber, à Fundação Centro
Tecnológico para Informática, os incentivos de que trata a Lei
n? 7.232, de 29 de outubro de 1984;
.
XXIX - manifestar-se sobre a contratação, no país ou no
exterior, pela Fundação Centro Tecnológico para Informática,
de serviços de empresas ou profissionais especializados para
prestação de serviços técnicos, em caráter temporário;
XXX - propor os regulamentos de matérias previstas na
Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, que se fizerem necessários;
XXXI - elaborar o seu regimento; e
XXXII - resolver os casos omissos neste Regulamento.
Art. 3? O Conselho Nacional de Informática e Automação será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado:
a) da Marinha;
bl do Exército;
c) das Relações Exteriores;
d) da Educação e Cultura;
e) da Fazenda;
t) do Trabalho;
g) da Aeronáutica;
h) da Saúde;
i) da Indústria e do Comércio;
j) das Minas e Energia;
1) Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República;
m) do Interior;
n) das Comunicações; e
01 Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
11 - Representantes:
a) um representante da Associação Brasileira de Indústria
de Computadores e Periféricos - ABICOMP;
b) um representante da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Informática - ASSESPRO;
c) um representante da Sociedade Brasileira dos Usuários
de Computadores e Equipamentos Subsidiários - SUCESU;
di um representante indicado pela Associação dos Profissionais de Processamento de Dados - APPD/Nacional;
e) um representante indicado, em conjunto, pelos Presidentes da Confederação N acionai da Indústria - CNI, da Confederação Nacional do Comércio - CNC e da Confederação Nacional das Empresas de Crédito;
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f) um representante indicado, em conjunto, pelos Presidentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria
- CNTI, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio - CNTC e da Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Empresas de Crédito - CONTEC;

g) um representante indicado, em conjunto, pelos Presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e da Sociedade Brasileira de Computação - SBC;
lU - Um cidadão, brasileiro, de notório saber, da livre escolha do Presidente da República, preferentemente indicado, em
conjunto, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em lista
tríplice.
§ I? Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2? Os representantes de que trata o item II serão indicados em
lista tríplice, dentre brasileiros, para nomeação pelo Presidente da República, e não poderão, salvo quanto ao representante referido nas letras d e g, do item lI, ter vínculo funcional com órgãos e entidades da
Administração Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, Direta e Indireta, e com fundações sob supervisão ministerial ou empresas sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, Municípios
e do Distrito Federal.
§ 3? A duração do mandato dos membros a que se referem os
itens U e lU será de 3 (três) anos.

§ 4? O mandato dos membros do Conselho, em qualquer hipótese,
se extinguirá com o mandato do Presidente da República que os tromear,

§ 5? Das reuniões do Conselho, por convite do Presidente da República, poderão participar cidadãos brasileiros, de notório saber e reconhecida experiência em matéria submetida à apreciação do órgão, para prestarem informações acerca de assunto previamente determinado,
observado o disposto no artigo 6? deste decreto.

Art. 4? O Presidente da ltepública poderá designar membros
eventuais, conforme a matéria a ser apreciada, para o CONIN.
Art. 5? O CONIN reunir-se-á, ordinariamente, a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, quando necessário, sempre por convocação
do Presidente da República, de ofício ou por solicitação de qualquer
membro - Ministro de Estado.
§ I? As reuniões serão instaladas com a presença de metade mais
um dos membros.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

643

§ 2? O Aviso de convocação consignará a ordem-do-dia da reunião
e será acompanhado dos expedientes que instruam as matérias a serem
apreciadas, salvo quando disserem respeito aos assuntos referidos no
artigo 6?
§ 3? Não se admitirão pedidos de vista relativos às matérias e aos
documentos sob exame.
§ 4? As reuniões do CONIN serão secretariadas pelo Secretário
de Informática.
§ 5? Das reuniões lavrar-se-á ata circunstanciada.
Art. 6? O CONIN deliberará mediante resolução e pareceres.
§ I? Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, as deliberações
do CONIN serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes
à reunião.
§ 2? As deliberações relativas às matérias de que trata o artigo 11
da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984 e os itens H, In, VI e xxvn
do artigo 2? deste decreto serão tomados por maioria qualificada de 4/5
(quatro quintos) dos Membros do Conselho.
Art. 7? O Presidente da República ou qualquer dos Ministros de
Estado poderão atribuir grau de sigilo a matérias e documentos sujeitos à apreciação do CONIN, na forma do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado pelo Decreto n? 79.099, de 6 de janeiro de 1977.
Art. 8? O Presidente da República nomeará um Ministro de Estado, Membro do CONIN para coordenar os assuntos da competência do
Conselho Nacional de Informática e Automação.
§ I? O Ministro Coordenador atuará em harmonia com as instruções emanadas do Presidente da República.
§ 2? O Ministro Coordenador formulará soluções para a decisão
final do Presidente da República.
§ 3? Caberá ao Ministro Coordenador presidir o Conselho Nacional de Informática e Automação na ausência do Presidente da República.
Art. 9? A Secretaria Especial de Informática - SEI prestará o
apoio técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Informática e
Automação.
Art. 10. A Secretaria Especial de Informática, sem prejuízo de
sua subordinação ao CONIN, fica vinculada ao Ministro Coordenador
para efeito de supervisão ministerial, de que trata o Decreto-lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 11. Observado o disposto no artigo 42 da Lei n? 7.232, de 29
de outubro de 1984, o Conselho Nacional de Informática e Automação
proporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de en-
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trada em vigor deste decreto, ao Presidente da República, diretrizes para a adaptação das normas e procedimentos em vigor aos preceitos da
Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, e deste decreto.
Art. 12. O Conselho Nacional de Informática e Automação submeterá à aprovação do Presidente da República o primeiro Plano N acionai de Informática e Automação 60 (sessenta) dias após a sua primeira reunião, para ser encaminhado ao Congresso N acional no prazo a
que se refere o artigo 44 da Lei n:' 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Parágrafo único. Até ser encaminhado ao Congresso Nacional o
primeiro Plano Nacional de Informática e Automação, o CONIN submeterá à aprovação do Presidente da República instruções provisórias
a serem observadas em matéria inerente ao mencionado Plano.
Art. 13?
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.'
Brasilia, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

. DECRETO N? 90.755, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a Secretaria Especial de
Informática - SEI, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH e V , da Constituição, e nos termos do
artigo 8? da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984,
DECRETA:
Art. i? A Secretaria Especial de Informática - SEI, criada pelo
Decreto n? 84.067, de 8 de outubro de 1979, alterado pelos Decretos n?s
85.790, de 6 de março de 1981, 87.583, de 20 de setembro de 1982, 87.701,
de 14 de outubro de 1982 e 87.980, de 23 de dezembro de 1982, é subordinada ao Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN.
Art. 2? Compete à Secretaria Especial de Informática SEI:
I - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho
Nacional de Informática e Automação - CONIN;
II - baixar, divulgar, cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Nacional de Informática e Automação CONIN;
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IH - elaborar a proposta do Plano Nacional de Informática e Automação, submetê-la ao Conselho N acional de Informática e Automação e executá-lo na sua área de competência;

IV - adotar as medidas necessárias à execução da Política Nacional de Informática no que lhe couber;
V - analisar e decidir sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens de informática;

V I - manifestar-se previamente sobre as importações de
bens e serviços de informática por 8 (oito) anos a contar da data
da publicação da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Art. 3? A Secretaria Especial de Informática - SEI, sem prejuízo
de sua subordinação ao CONIN, é vinculada ao Ministro de Estado
Coordenador dos assuntos da competência do Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN.
Art. 4? A Secretaria Especial de Informática - SEI goza de autonomia administrativa e financeira, de conformidade com o disposto no
artigo 172 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto
n? 87.980, de 23 de dezembro de 1982.

Parágrafo único. A autonomia limitada assegurada à Secretaria
Especial de Informática - SEI, abrangerá a competência para a prática dos seguintes atos:
I - contratar especialistas, de nível médio ou superior,
e consultores técnicos, nos termos e sob as limitações estabelecidas no Decreto n? 86.549, de 6 de novembro de 1981, conforme
tabela a ser submetida, mediante Exposição de Motivos, à
aprovação do Presidente da República, pelo Ministro de Estado
Coordenador dos assuntos da competência do Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN.
II - elaborar, com base em dotações específicas, o seu
orçamento próprio a ser aprovado pelo Ministro de Estado
Coordenador, segundo classificação adotada no Orçamento da
União;

In - efetuar, no âmbito do próprio órgão, a discriminação detalhada das dotações orçamentárias globais, logo que publicada a lei orçamentária ou o decreto de abertura de crédito
adicional, ou aprovadas quaisquer outras receitas;
IV - movimentar, no âmbito do órgão, seus créditos orçamentários ou adicionais;
V - adotar normas próprias relativas à administração,
material, obras e serviços, aprovadas pelo Ministro de Estado
Coordenador.
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Art. 5? O Fundo para Atividades de Informática - FAI, instituído pelo Decreto n? 84.067, de 8 de outubro de 1979, com a modíficação introduzida pelo artigo 11 do Decreto n? 84.266, de 5 de dezembro
de 1979, e pelo Decreto n? 87.980, de 23 de dezembro de 1982, nos termos do artigo 172, § 2?, do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, é fundo especial de natureza contábil, destinado a centralizar recursos e financiar a instalação e as atividades da Secretaria Especial
de Informática - SEI.
Art. 6? Serão levados a crédíto do Fundo para Atividades de Informática F AI, os recursos de origem orçamentária e extraorçamentária da SEI, observado o disposto nos Decretos-leís n?s 1.754
e 1.755, de 31 de dezembro de 1979.
Art. 7? Constituem ainda recursos do Fundo para Atividades de
Informática - F AI:
I - 08 créditos adicionais;
II - as contribuições provenientes de convênios e acordos com entidades públ icas ou privadas, nacionais e internacionais;
lU - doações, auxílios e subvenções de entidades públicas ou privadas;
IV - empréstimos de instttuições-financeiras nacionais ou
internacionais;
V - importâncias provenientes de prestação de serviços, fornecimento e alienação de bens e de outras fontes;
VI - repasses de outros fundos.
Parágrafo único. O s saldos do Fundo para Atívídades de Informática - F AI, verificados no fim de cada exercício, constituirão .receitas
do exercício subseqüente.
Art. 8? Os recursos do Fundo para Atividades de Informática F AI serão aplicados:
I - no apoio do desenvolvimento científico e tecnológico no setor de informática;
II - na implantação, operação e modernização das atividades do Sistema de Informática, bem como na ampliação de
suas instalações;
UI
no financiamento das instalações e ativídades da
SEI;
IV
no desenvolvimento de projetos de tratados e acordos, convênios e compromissos internacionais de qualquer espécie, relativos à informática;
V - na formação e no treinamento de recursos humano s
necessários ao setor;
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VI - na realização de estudos prospectivos para o setor
de informática;
VII - na promoção de incentivos às entidades que atuem
na área de informática;
VIII - no apoio ao financiamento governamental a entidades privadas, na área de informática;
IX - no atendimento às despesas correntes e de capital
da Secretaria Especial de Informática - SEI.
Art. 9? O Fundo para Atividades de Informática - F AI terá
suas normas de administração e fiscalização na forma que dispuser o
Regimento Interno da Secretaria Especial de Informática - SEI a ser
aprovado pelo Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos da competência do Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN.
Art. 10. A Secretaria Especial de Informática - SEI poderá requisitar servidores de órgãos da Administração Federal Direta 'e Indíreta, e de Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, na
forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Aos servidores requisitados na forma deste artigo, os órgãos e entidades de origem lhes assegurarão os direitos e vantagens que lhes cabem ou lhes venha a ser atribuídos, como se em efetivo exercício.
Art. 11. A Secretaria Especial de Informática - SEI será dirigida
por um Secretário nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado Coordenador dos assuntos da competência
do Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN.
Art. 12. É a seguinte a estrutura básica da Secretaria Especial de
Informática - SEI.
I ~ órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário de Informática:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de 'Relações Internacionais;
d) Assessorias Setoriais criadas pelo Ministro de Estado
Coordenador dos assuntos da competência do Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN. por proposta do Se·
cretário de Informática;
11 - órgão central de planejamento, coordenação, execução e controle:
- Secretaria-Executiva;
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva compreende:
I - Subsecretaria de Estudos e Planejamento;
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H
Subsecretaria Industrial;
IH
Subsecretaria de Serviços;
IV
Subsecretaria de Atividades Estratégicas;
V
Subsecretaria de Administração e Finanças.
Art. 13. Ao Gabinete do Secretário compete assistir o Secretário
de Informática em sua representação política e social, incumbir-se do
preparo e despacho do expediente pessoal do Secretário de Informática,
e exercer atividades que lhe forem conferidas pelo Secretário de Informática.
Art. 14. À Assessoria Jurídica compete assessorar o Secretário de
Informática nos assuntos de sua especialidade. realizar os serviços
jurídicos da Secretaria Especial de Informática - SEI e desincumbirse de outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Secretário de Informática.
Art. 15. À Assessoria de Relações Internacionais compete assessorar o Secretário de Inforrnática nos assuntos internacionais, no campo da informática, e desincumbir-se de outras atribuições que lhe sejam
conferidas pelo Secretário de Informática.
Art. 16. As Assessorias Setoriais terão as competências que lhes
forem conferidas no ato da respectiva criação.
Art. 17. A Secretaria-Executiva, subordinada diretamente ao Secretário de Informática, compete orientar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades de execução dos assuntos afetos às Subsecretarias, e exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Secretário de Informática.
Art. 18. A Subsecretaria de Estudos e Planejamento tem por finalidade prover a SEI e a comunidade com informações sobre os recursos nacionais em informática e o mercado nacional para os correspondentes bens e serviços; acompanhar e avaliar permanentemente o setor
nos seus aspectos econômicos, financeiros, mercadológicos e técnicos; e
acompanhar, avaliar, orientar e-fomentar a formação de recursos humanos para o setor.
Art. 19. A Subsecretaria Industrial tem por finalidade disciplinar
as atividades concernentes à fabricação, importação e comerciliazação
de componentes eletrônicos e semicondutor, opto-eletrônicos e assemelhados, .de máquinas. automáticas de tratamento da informação, e ao desenvolvimento, importação, registro e comercialização de programas de
computador e outros serviços técnicos de -informática.
Art. 20. A Subsecretaria de Serviços tem por finalidade supervisionar a execução das medidas para o tratamento adequado ao atendimento das necessidades específicas dos órgãos e entidades e Administração Federal, Direta e Indireta e Fundações Supervisionadas, no setor de Informática; propor, orientar e supervisionar a execução dos
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Planos, Programas e Projetos de aplicações da Informática para o desenvolvimento aconômico-social; e disciplinar a utilização de máquinas
automáticas de tratamento da informação e programas de computador
para as atividades de automação de serviços.
Art. 21. A Subsecretaria de Atividades Estratégicas tem por finalidade propor e supervisionar a execução das medidas para o tratamento adequado ao atendimento das necessidades das Forças Armadas,
áreas estratégicas e de Segurança N acional, no setor de informática.
Art. 22. A Subsecretaria de Administração e Finanças compete
administrar os recursos e os fundos, destinados ao desenvolvimento do
setor de informática, e desempenhar as atividades relacionadas com o
orçamento, adminstração, pessoal, material e serviços gerais.
Art. 23. O Gabinete do Secretário será dirigido por um Chefe; a
Assessoria Jurídica e as Assessorias Setorias, por Coordenadores; a
Secretaria-Executiva, por Secretário-Executivo; e as Subsecretarias,
por Subsecretários.
Art. 24. A organização e a competência dos órgãos mencionados
no artigo 12, bem assim as atribuições do pessoal, serão fixadas em Regimento Interno a ser aprovado pelo Ministro de Estado Coordenador
do Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN.
Art. 25_ É delegada competência ao Ministro de Estado Coordenador dos assuntos da competência do Conselho N acíonal de Informática e Automação para, em Regimento Interno da Secretaria Especial de
Informática - SEI, alterar a denominação e as competências das Subsecretarias da Secretaria-Executiva, referidas nos artigos 18 a 22 deste
decreto.
Art. 26. Para atender atividades específicas, poderão ser designados pelo Ministro de Estado Coordenador do Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, mediante indicação dos respectivos
Ministros de Estado, representantes dos Ministérios Militares junto à
Secretaria Especial de Informática - SEI.
Art. 27. Comissões Especiais poderão ser constituídas, em caráter temporário, por determinação do Secretário de Informática, objetivando a realização de estudos específicos relacionados com as atividades de informática.
Parágrafo único. As Comissões Especiais terão suas atividades
reguladas de conformidade com o ato que as contituir.
Art. 28. O Centro Tecnológico para Informática - CTI, criado na
Secretaria Especial de Informática, pelo Decreto n? 88.010, de 30 de dezembro de 1982, como órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, manterá as atuais finalidades, objetivos, estruturas básicas e
normas de funcionamento, até que seja instituída a Fundação Centro
Tecnológico para Informática - CTI, de conformidade com a Lei n?
7.232, de 29 de outubro de 1984.
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Art. 29. As Funções de Confiança criadas pelo Decreto n? 88.925,
de 27 de outubro de 1983, ficam mantidas na situação atual até que seja
estabelecida a Tabela Permanente destinada à Secretaria Especial de
Informática - SEI, e instituída a Fundação Centro Tecnológico para
Informática - CTI, prevista na Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.756, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Aprova o Estatuto da Fundação Centro
Tecnológico para Informática - CTI, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de acordo com o
disposto no § I? do artigo 32 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro-de 1984,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, anexo a este decreto.
Parágrafo único. A supervisão ministerial de que trata o Decretolei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, será exercida pelo Conselho Nacional de Informática e Automação, por intermédio do Ministro Coordenador dos Assuntos da competência do referido Conselho.
Art. 2? A implantação da estrutura e das normas de funcionamento da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, até a
aprovação do respectivo Regimento Interno, obedecerá a instruções expedidas pelo seu Conselho de Adminstração.
Art. 3? O Ministro Coordenador de que trata o artigo I?, adotará
as providências necessárias à incorporação à Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI dos bens pertencentes ou destinados ao
Centro Tecnológico para Informática - CTI, de conformidade com o
dísposto no artigo 34 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Art. 4? A Diretoria da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI estabelecerá normas para o aproveitamento dos servidores do Centro Tecnológico para Informática - CTI, assegurado pelo §
I? do artigo 37 da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, no Quadro de
Pessoal da Fundação.
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Art. 5? Aprovado o Regimento Interno a que se refere o artigo 2?
e conseqüentemente implantada a Fundação Centro Tecnológico para
Informática - CTI, será considerado extinto o Centro Tecnológico para Informática - CTI.
Art. 6? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÚGICO
PARA INFORMÃTICA - CTI
Art. I? A Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI,
instituída em virtude da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984, entidade vinculada ao Conselho Nacional de Informática e Automação CONIN, com personalidade juridica de direito privado, com prazo de
duração indeterminado, foro e sede na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, é regida pelo presente Estatuto e pela legislação federal
aplicável.
Art. 2? O CTI, supervisionado pelo Conselho Nacional de Informática e Automação, por intermédio do Ministro Coordenador dos Assuntos da competência do mencionado Conselho, tem por finalidade incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nas- atividades de informática.
Art. 3? Compete ao CTI:
I - promover, mediante acordos, convênios e contratos com instituições públicas e privadas, a execução de pesquisas, planos e projetos;
II - emitir laudos técnicos;
In - acompanhar programas de nacionalização, em conj unto com
os órgãos próprios, em consonância com as diretrizes do Conselho N acionai de Informática e Automação - CONIN;
IV - exercer atividades de apoio às empresas nacionais no setor
de informática; e
V - implementar uma política de integração das universidades
brasileiras, mediante acordos, convênios e contratos, ao esforço nacional
de desenvolvimento de informática.
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Art. 4? Para consecução de seus objetivos, a Fundação poderá
criar e extinguir estabelecimentos próprios -em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como participar de empresas nacionais no setor de informática.

Art. 5? O patrimônio da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI será constituído de:
I - dotações orçamentárias e subvenções da União;
II - auxílios e subvenções que lhe forem destinados pelos Estados e Municípios, suas autarquias, sociedades de economia mista ou
empresas públicas;
In
bens e direitos do Centro Tecnológico para Informática CTI;
IV
remuneração dos serviços prestados decorrentes de acordos, convênios ou contratos;
V - recursos de origem privada:
VI - recursos oriundos de Fundos que lhe forem alocados pelo
Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN; e
VII - receitas eventuais.
§ I? A Fundação proporá ao Conselho N acionai de Informática e
Automação - CONIN normas para participação de recursos privados
em seu patrimônio e nos seus dispêndios correntes.
§ 2? Os bens e direitos do CTI serão utilizados exclusivamente na
consecução de seus objetivos, sendo porém, permitida a sub-rogação ou
licenciamento de uns e outros, para o btençâo de rendas destinadas ao
mesmo fim.

Art. 6? Observada a legislação em vigor, o CTI poderá contratar
empréstimos internos e externos para financiar atividades .previstas
nos seus planos de atividades, desde que aprovadas pelo Ministro
Coordenador dos assuntos de competência do CTI.
Art. 7? A Fundação Centro Tecnológico para Informática terá a seguinte estrutura bé síca:
I
Conselho de Administração;
II
Conselho Tecnológico;
III
Presidência;
IV
Diretoria;
V
Conselho Fiscal;
VI
Institutos.

CTI

Art. 8? A Fundação será dirigida nOS seus aspectos administrativos e financeiros, por um Conselho de Administração, que terá sua
composição e o "eu funcionamento definidos no Regimento Interno da
entidade.
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§ I? O Conselho de Administração será presidido pelo Ministro
Coordenador dos Assuntos da competência do CTI ou por substituto
por ele designado.
§ 2? Os membros do Conselho serão designados pelo Ministro
Coordenador.
§ 3? As funções de membro do Conselho de Administração não
serão remuneradas.
Art. 9? Cabe ao Conselho de Administração:
I - expedir os atos normativos necessários à gestãoadmínist.rativa e financeiras;
H
emitir parecer na proposta orçamentária e nas prestações de
contas;
IH
proporcionar ao Ministro Coordenador as informações e elementos necessários à supervisão de que trata o artigo 2? deste Estatuto.
Art. 10. A Fundação será dirigida nos seus aspectos tecnológicos
por um Conselho Tecnológico, que terá seu funcionamento definido no
Regimento Interno da entidade.
§ I? O Conselho Tecnológico será presidido pelo Ministro Coordenador dos Assuntos da competência do CTI ou por substituto por ele
designado.
§ 2? Os membros do Conselho. Tecnológico serão designados pelo
Ministro Coordenador e serão representantes de empresas privadas que
participem com recursos para o patrimônio e custeio de dispêndios correntes da Fundação.
§ 3? As funções de membro do Conselho Tecnológico não serão
remuneradas.
Art. 11. Cabe ao Conselho Tecnológico:
I - determinar as prioridades tecnológicas do CTI;
H - emitir parecer quanto aos programas tecnológicos do CTI e
cuidar para que os seus resultados atendam ao interesse do processo
produtivo nacional; e
IH - proporcionar ao Ministro Coordenador as informações e elementos quanto ao aspecto tecnológico para o adequado acompanhamento das atividades do CTI.
Art. 12. A Fundação será presidida por um Presidente nomeado
pelo Presidente da República, aux il iado por Vice-Presidente e Assessores.
Art. 13. Incumbe ao Presidente da Fundação:
I - presidir, dirigir, coordenar e orientar as atividades da
Fundação, cumprindo e fazendo cumprir as disposições legais, estatutárias e regimentais;
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11 - representar ativa e passivamente a Fundação em juízo e
fora dele, em suas relações com terceiros, inclusive com poderes públicos e entidades privadas;
III -

gerir o patrimônio da Fundação e ordenar despesas;

IV - coordenar a elaboração do orçamento, determinar sua execução e autorizar- despesas dentro dos créditos aprovados;
V - celebrar convênios e assinar contratos, acordos e ajustes,
respeitados os recursos orçamentários previamente aprovados;
VI - designar os diretores do CTI, ouvidos o Conselho de Administração e Tecnológico;
VII

admitir e dispensar servidores, observados os preceitos le-

gais;

VIII - contratar, no País ou no exterior, os serviços de empresas
ou profissionais especializados para prestação 'de serviços técnicos, de
caráter temporário, ouvido o Conselho N acional de Informática e Automação - CONIN;
IX - abrir contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica
Federal e, com o Diretor por ele indicado, movimentá-las e assinar documentos que importem em responsabilidade para a Fundação;
X - expedir o Regimento Interno da Fundação depois de aprovado pelo Conselho de Administração; e
XI - submeter à aprovação do Ministro Coordenador os quadros de técnicos e de servidores da Fundação, e os respectivos níveis
de salários, bem assim as retribuições a serem fixadas para os Diretores em funções de confiança.
Art. 14. A Diretoria é composta do Presidente da Fundação, do
Vice-Presidente e Diretores do CTI.
Art. 15. A competência das Diretorias e as atribuições dos respectivos diretores serão estabelecidas pelo Regimento Interno da Fundação.
Art. 16. O Conselho Fiscal é constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (trêsl suplentes, designados pelo Ministro Coordenador,
§ 1? Os membros etetivos e suplentes do Conselho Fiscal serão
escolhidos entre pessoas estranhas aos quadros da Fundação.
§ 2?

As funções de membro do Conselho Fiscal não serão remune-

radas.
Art. 17.

Compete ao Conselho Fiscal:

I - examinar e emitir pareceres a respeito dos balanços e das
contas da Fundação;
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II - efetuar, sempre que julgar necessário, diligências relativas à
execução do orçamento, sendo-lhe. para tanto, facultado o exame de
qualquer documento da Fundação, livros e papéis relacionados com a
administração orçamentária e financeira, inclusive dos Institutos; e
lU - elaborar seu Regimento Interno.
§ I? Os membros do Conselho Fiscal terão mandato por 3 (trõs)
anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2? Os suplentes substituirão os membros efetivos em suas faltas e impedimentos eventuais, e serão seus sucessores em caso de vaga,
pelo período do restante do mandato.
Art. 18. Os servidores da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI serão regidos pela Legislação Trabalhista.
Parágrafo único. Ê assegurado o direito aos servidores do atual
Centro Tecnológico para Informática - CTI de serem aproveitados no
Quadro de Pessoal da Fundação.
Art. 19. Este Estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte,
por proposta do Conselho de Adminstração ao Ministro Coordenador
dos Assuntos do CTI, que submeterá as alterações, se as aprovar, à
consideração do Presidente da República.
Art. 20. Os casos omissos ao presente Estatuto, serão resolvidos
pelo Conselho de Administração.
Art. 21. Em caso de extinção da Fundação, seus bens serão incorporados ao patrimônio da União.
DECRETO N? 90.757, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os valores das gretitíceçõee
que menciona, e dâ outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere ° artigo 81, item IlI. da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, Anexo H, item
lI, e no artigo 5? do Decreto-lei n? 1.400, de 22 de abril de 1975,
DECRETA:
Art. I? Os atuais valores das gratificações de que tratam os Deeretos n?s 77.240 e 77.242, de 26 de fevereiro de 1976, e 86.213, de 15 de
julho de 1981, serão reajustados em 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 2? Serão reajustadas, no mesmo percentual, as retribuições
mensais fixadas para as funções de assessoramento superior de que
tratam os artigos 122 e 124 do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de
1969, e pela .Lei n? 6.720, de 12 de novembro de 1979.
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Parágrafo único. O atual montante de despesa para as funções referidas neste artigo fica reajustado em igual percentual.
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$ 87.500 (oitenta e sete mil e quinhentos cruzeiros) .
Art. 4? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
com seus efeitos financeiros a partir de I? de janeiro de 1985, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO N? 90.758, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajus,ta os valores da Gratificação pela Representação de Gabinete e os de Indenização de Representação.

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

DECRETA:
Art. I?

Os atuais valores, acrescidos de 20% (vinte por cento). da

Gratificação pela Representação de Gabinete e os de Indenização
Representação de que tratam os Decretos nrs 85.860, de 31 de março
1981, 86.745, de 16 de dezembro de 1981, 86.806, de 29 de dezembro
1981, 87.520, de 24 de agosto de 1982 e 89.210, de 20 de dezembro
1983, serão reajustados em 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 2?

de
de
de
de

As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão

atendidas à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da
União para o exercício de 1985.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de
1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Alfredo Karam
José Magalhães da Silveira
Délio Jardim Mattos
Rubem Ludwig
Leitão de Abreu
Waldir de Vasconcelos
Danilo Venturini
DECRETO N? 90.759, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias o crédito suple·
menter no valor de Cr$ 29.752.000, 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 5?, item UI, da Lei n? 7.155, de 5 de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao "Ministério da Previdência e Assistência
Social, em favor de diversas Unidades Orçamentária, o crédito suplementar no valor de Cr$ 29.752.000 (vinte e nove milhões, setecentos e
cinqüenta 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 H deste decreto, e nos montantes especificados.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em.contrá rio.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto
Os anexos estão publicados no D.O_ de 28·12·84.
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DECRETO N? 90.760, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Revoga dispositivo do Decreto n?
84.128, de 29 de outubro de 1979, que dispõe
sobre o controle de recursos e dispêndios de
empresas estatais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o item IX do artigo 4? do Decreto n? 84.128,
de outubro de 1979.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1984: 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto

DECRETO N? 90.761, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Inclui categoria funcional no GrupoOutras Atividades de Nível Superior, 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 lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4? da Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978,
DECRETA:
Art. I? Fica incluida no Grupo-Outras Atividades de N ivel Superior, Código LT-NS-500 ou NS-500, estruturado pelo Decreto n? 83.989,
de 18 de setembro de 1979, a Categoria Funcional de Engenheiro de
Pesca, designada pelo Código LT-NS-534 ou NS-534.
Parágrafo único. A categoria funcional de que trata este artigo
compreende atividades de nível superior, de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação ou execução, em grau
de maior complexidade. no que concerne ao aproveitamento dos recursos naturais aqü ícolas, à cultura e à exploração da riqueza biológica
marítima, fluvial e lacustre, à pesca e à sua industrialização. ínclusíve
seus serv íço s afins e correlatos.
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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.
Art. 3? A primeira composição da categoria funcional a que alude
este decreto far-se-á mediante transposição de servidores ocupantes de
cargos efetivos ou de empregos permanentes lotados e em exercício, até
5 de julho de 1978, nos Territórios Federais do Amapá e de Roraima e
no então Território Federal de Rondônia, com atividades ligadas à
aqüicultura e à pesca, desde que possuam o grau de escolaridade exigido, e logrem aprovação em processo seletivo específico.
Art. 4? O ingresso na categoria funcional de que trata este decreto far-se-á na referência da classa A, mediante concurso publico, no regime de legislação trabalhista, exigindo-se do candidato diploma de
curso superior de Engenharia de Pesca ou habilitação legal equivalente,
e registro no Conselho Regional respectivo.
Art. 5? Na aplicação do disposto neste decreto serão observadas,
no que couber, as normas constantes do Decreto n? 83.989, de 1979, com
as modificações introduzidas na legislação posterior.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da República.

.roxo

FIGUEIREDO

Mário Andreazza
ANEXO
(Art. 2? do Decreto n? 90.761, de 27 de dezembro de 1984)
(GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR,
CÓDIGO: LT-NS-500 ou NS-500

Categoria Funcional

Código

Classes

Engenheiro de Pesca

LT-NS·534
ou NS-S34

Especial
C
B
A
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DECRETO

N~

90.762, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Inclui categoria funcional no G rupoOutras 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 Técnico de Estradas, designada pelo código NM1046 ou LT-NM-l046.
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 características:
«Nível 7
.
XXII - a trabalhos técnicos na construção, conservação
e sinalização de trabalhos e obras-de-arte.
Nível5
.
B - Atividades de nível médio, envolvendo execução
qualificada,
referentes
aos
tra balhos
indicados
nos
itens
e XXII do Nível 7 e no
))
Art. 3? É acrescido ao Grupo-Outras Atividades de Nivel Médio
de que trata o artigo 3~ do Decreto n? 72.950, de 1973, e alterações posteriores, o código NM-1046 ou LT-NM-1046 referente à categoría funcionalde Técnico de Estradas.
Art. 4? Fica acrescida de item o artigo 5? do Decreto n" 72.950,
com a redação a baixo:
XLIV - Na categoria funcional de Técnico de Estradas os
cargos ou empregos vinculados à construção, conservação e sinalização de estradas e obras-de-arte, de Auxiliar de Engenheiro, Condutor de Topografia, Auxiliar de Condutor de Topografia e Mestre-de-Obras.
Art. 5? Os ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente
abrangidos pelo artigo anterior 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

661

ATOS DO PODER EXECUTIVO

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. 6? Ressalvados os casos previstos nos artigos anteriores, o
ingresso na categoria funcional de Técnico de Estradas far-se-á na classe inicial, mediante concurso público de provas e comprovação da habilitação legal para o desempenho da profissão e registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).
Parágrafo único. Somente poderá inscrever-se no concurso de que
trata este artigo o candidato que na data da inscrição tiver concluído O
2? grau de ensino, com formação especializada comprovada com o registro profissional do CREA na especialidade.
Art. 7? A transposição do cargo ou emprego com o respectivo
ocupante para a categoria funcional de Técnico de Estradas será feita
de acordo com a lotação aprovada.
Art. 8? Os efeitos financeiros decorrentes da transposição de servidores abrangidos por este decreto vigoram a partir do ato que transpuser o respectivo cargo ou emprego para a categoria funcional de Técnico de Estradas.
Art. 9? 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. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cloraldino Soares Severo
ANEXO
(Art. 2? do Decreto n? 90.762, de 27 de dezembro de 1984)
(GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO,
CÚDIGO NM-1000
Categoria Funcional

Denominação

Código

Técnico de Estradas

NM-I046 ou LT-NM-I046

'I'écníco de Estradas B
'I'écníco de Estradas A

1046.A

lQ46.B
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DECRETO N? 90.763, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto n:' 90. J64, de 10 de setembro de 1984. que âieoôe sobre a composição das Categorias Direção Intermediária
e Assistência Intermediária do Grupo-DAI
do Quadro Permanente da Coordenação
Nacional do Ensino Agropecuário
COAGRI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista
disposto nos artigos 7? e 8? da Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na
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 n? 00600-004977/84-46

°

DECRETA:
Art. 1? Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto.ri? 90.164, de
10 de setembro de 1984, que trata da composição das CategoriasDireção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo-Direção e
Assistência Intermedíárias do Quadro Permanente da Coordenação NacionaI
, do Ensino Agropecuário - COAGRI.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

N? de
Cargos ou
Funções

Denominação

MEC -

Símbolo

N? de

32

Funções

Denominação

Chefe

Seção de Material e
Patrimônio

Auxiliares

Divisão de Atividades

AGROTECNICAS FEDERAIS

ESCOLAS

.. .........

.

GRuPO-DIREÇÃO E ASSI8TSNCIA INTERMEDIÁRIA

QUADRO PERMANENTE

DAI-lILl

Código

(DAI-llO)

COORDENAÇÃO NACIONAL DO ENSINO AGROPECUARIO -

ANEXO

Agente Administrativo. SA-8D1

Correlação

COAGRI

'"
'"
'"
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DECRETO N? 90.764, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a classificação de categorias de localidades especiais a que se refere
o Decreto n.O 54.466, de 14 de outubro de
1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As alíneas b e d, do item I e alínea c) do item H, do artigo
I?, do Decreto n? 54.466, de 14 de outubro de 1964, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. I?

1-

..

b) Aragarças e Paranã, em Goiás; Alcântara, Arari, Carolina,
Rosário e Tutóia, no Maranhão; Coxim, em Mato Grosso do
Sul.
'd) Faróis e Rádio-Faróis de: Preguiças, Araçagí, Santana e São

João, no Maranhão; Calcanhar e Ponta do Mel no Rio Grande
do Norte; Castelhanos, Macaé, Cabo Frio e São Tomé, no Estado do Rio de Janeiro; Bom Abrigo, Moela e Ponta do Boi no Estado de São Paulo; Paranaguá, no Paraná; Santa Marta e Paz
em Santa Catarina; Albardão, Chuí, Mostardas e T'ramandaí,
no Rio grande do Sul.

Excetuam-se na região acima, as localidades de Manaus,
Macapá, as situadas nas zonas fisiográficas de Bragantina e do
Salgado, inclusive Belém e as sedes municipais de Cuiabá, Ladário, Ponta Porã e Corumbá.

H-

.

c) Belmonte, Canavieiras, Maragogipe, N azaré, Juazeiro,
Bom Jesus da Lapa, Porto Seguro e Caravelas na Bahia; Pirapora, Itabirito e São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais; Itapemirim no Espírito Santo; Parati e São João da Barra no Estado do Rio de Janeiro; Laguna e Imbituba, em Santa Catarina;
Santa Vitória do Palmar e 'São Lourenço do Sul, no Rio Grande
do Sul; Iguape, no Estado de São Paulo .»
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Art. 2?

E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Waldir de Vasconcelos

DECRETO N? 90.765, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora Prudentina Ltda. e autoriza a
transferência direta para a Rádio Difusora
do Brasil Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, combinado
com O artigo 94, item 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? 29100.000020/84,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Rádio Difusora Prudentina Ltda., outorgada
através da Portaria MVOP n? 511, de 31 de outubro de 1960, para explorar, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2? Simultaneamente, fica autorizada a transferência direta
da concessão referida no artigo I?, para a Rádio Difusorado Brasil
Ltda.
Art. 3? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada e transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.766, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada â Rádio'
Capixaba Ltâe., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Const.ituíção, e nos termos do' ar rigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 140.658/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a concessão da Rádio Capixaba Ltda., outorgada através do Decreto n? 816, de 2 de abril de 1962, para explorar, na cidade
de Vitória, Estado do Espírito Santo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro 'de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.767, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade Ponte Nova Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ponte Nova, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 51.052/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de maio
de 1984, a concessão da Rádio Sociedade Ponte Nova Ltda., outorgada
através da Portaria MVOP n? 477, de 18 de junho de 1945, para explorar, na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora- em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.768, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Princesa do Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Kenxerê, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n?29106.000845/84,
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DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 19 de fevereiro de 1985, a concessão da Rádio Princesa do Oeste Ltda., outorgada
através do Decreto n:' 55.093, de 1? de dezembro de 1964, para explorar,
na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja OUw
torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor a partir de 19 de fevereiro de
1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

H. C. Mattos
DECRETO N? 90.769, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Televisão Tuiuti S.A., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 29102.000523/84,
DECRETA:
Art. 1? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3f, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 15 (quinze) anos, a partir de 10 de
outubro de 1984, a concessão da Televisão Tuiuti S.A., outorgada
através do Decreto n? 64.927, de 5 de agosto de 1969, para explorar, na
cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclueividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.770, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à Rádio
Canoinhas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do art.igo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MCn? 29Hl6.000820/84,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de 18 de fevereiro de 1985, a concessão da Rádio Canoinhas Ltda., outorgada através do Decreto n? 55.094, de I? de dezembro de 1984, para explorar, na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa: Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulatívamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.066, de 26
de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
.
Art. 2? Este decreto entra em vigora partir de 18 de fevereiro de
1985, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos
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DECRETO N? 90.771. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Renova a concessão outorgada à S.A.
Rádio Verdes Mares, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos termos do artigo 6?, item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo MC n? 90.355/83,
DECRETA:
Art. I? Fica, de acordo com o artigo 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir de I? de novembro de 1983, a concessão da S.A. Rádio Verdes Mares, outorgada
através do Decreto n? 38.067, de 12 de outubro de 1955, para explorar,
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda médi~.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes. e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n? 88.061\, de 26
de janeiro de 1983, às quais a,entidade aderiu previamente.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publ ícação.rrevogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

DECRETO N? 90.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a inclusão de empregos na
Tabela Permanente da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 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 8? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970 e o que
consta do Processo DASP n? 00600.015.608/84-81,
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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, Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Técnico
de Administração e Assistente Social, do Grupo-Outras Atividades de
Nivel Superior, código LT-NS-900, e Auxiliar de Enfermagem do Grupo
LT-NM-l000 da Tabela Permanente da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, os empregos cujos ocupantes se habilitaram em concurso público, conforme relação nominal constante do Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os servidores relacionados nos termos do artigo anterior
ficam excluídos das situações em que foram anteriormente classificados no Plano de Classificação de Cargos.
Art. 3? O Órgão de Pessoal da Universidade Federal do Rio de
Janeiro lavrará na Carteira de Trabalho e na Ficha Registro de Empregado, dos servidores relacionados no Anexo lI, as anotações que se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste decreto.
Art. 4? Os efeitos financeiros deste decreto vigorarão a partir
da data do exercício de cada servidor no emprego objeto da inclusão no
novo Plano, com base nos valores de salário então vigentes e observados os reajustamentos subseqüentes, correndo a despesa respectiva por
conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Esther Figueiredo Ferraz
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ANEXO II
Relação Nominal dos Ocupantes dos Empregos Permanentes, a que se refere
o artigo 1:' do Decreto n" 90.772, de 28 de dezembro de 1984
UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RIO DE JANEIRO

TABELA PERMANENTE
GRUPO-SEJI,VICOS AUXILIARES
CÓDIGO LT-SA·800
CATEGORIA FUNCIONAL:
AGENTE ADMINISTRATIVO,
CODlGO LT-SA-Bül
Classe "A». Código LT-NM-80I.A
Incluir
001
Adeildo Gomes dos Santos
002
Alda Leal de Souza
003
Ana Maria Fernandes
004
Angela Parta Ferreira
005
Arrgel a Fischer de Moraes
006
Angela Pedroso Guedes
007
Antonio Mario Prazeres Santos
008
Carlos Alberto da Costa Silveira
009
Carlos Alberto Jose de Castilho
010
Carlos Enrique da Silva
011
Celso Carneiro do N ascimento
012
Celso Rodrigues
013
Claudiono r Modesto
014
Crcuxa de Oliveira Praga le
015
Dagmar Oliveira de Assis
016
Deize Viera dos Santos
017
Denise Conceição da Costa
018
Dilcemar Medeiros da Silva
019
Dulce Helena Lima Barbarino
020
Edmilson Pereira da Silva
021
Edson Lima Gonzaga Junior
022
Edson Mata Boente
023
Eduardo Antonio da Fonseca
024
Eli Figueiredo Santos
025
Eliana Lopes dos Reis
026
Eliz abetb Gomes Alves
027
Elizabeth Ribeiro de Lacerda
028
Elvira de Fátima Ivo dos Santos
029
Eneida Luiza Lisboa Aio-ore
030
Enith Medeiros Espirito Santo
03\
Francisco Carlos dos Santos
032
Gelson Sataxar dos Santos
·033
Gloria de Jesus Santos
034
Gloria Maria Pereira de Souza
035
Graça Gaspar
036
l ran Bello Cardoso
037
Isabel Regina Rodrigues Bel!o
038
Joana Dare de Oliveira
039
João Bruno da Trindade
040
Jorge Mata Jorge Mesqueu
041
José Alves de Souza
042
José Carlos Martins
043
Juliana Azevedo Pires Burity
044
Júlio Cezar Rodrigues de Souza
045
LindInalva l lenriques Martins
046
Luiz Antonio Gocs de Oliveira
047
Luiz Fernando de Freitas
048
Manuel Coelho veloso Filho
049
Marco Antonio de Barros Costa
050
Marco Antonio Gonzaga Alves
051
Maria Aparecida Pimenta Ribeiro

052
053
054
055
056
057
058 059
060
061
062
063
064
06.';'
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

Maria Eliz abet.e Couto Monteiro
Maria Fernanda Barroso Moreira
Maria Helena Gaudereto Duarte
Maria Lisetc da Silva Tavares
Maria Lucia Gonçalves de Freitas
Maria Lucia da Silva Beiarmino
Marílac Abreu de Sá Donadio
Moacir Luiz Saraiva Amorim
Natalia da Silva Mendes
Ney Evangelista dos Santos Filho
Nilda Eliana Nascimento dos Santos
Norbet Max.imilian Soares Cohn
Paula Fressínete Pereira Marques Paes
Paulo Cesar Lanceiro de Souza
Pedro de Castro Paiva Filho
Regina Maria Guilherme Chastinet
Rita de Cassia Bremenkamp de Andrade
Rita de Cassia Mendonça Neves
Rogério Campos Leite
Hosangela Queiroz Gomes
Rosangela Silva de Jesus
Ro siete Paranhos Brandão
Rozane Severino
Rubens Ramalho de Oliveira
Salatiel Saraiva da Silva
Sebastiana da Conceição Cruz
Sebastião Antonio de Oliveira
Selma Lima Pereira Mendes
Selma Lima da Silva
Sh'írlev Amirato
Sócrates Moraes Pacheco
Sonia Mayrink Neves Mer
Sonia Regina Lopes da Silva
Sonia Regina Pereira da SJ1va
Senta Regina Ramos Pereira
Sueli da Penha Nunes de Oliveira
Suz ani Louz ad a Ferreira
Terez.inb a da Silva Gama
Therez a Nunes de Oliveira
Valdclir Ferreira de Menezes
Valdir Passos Padrão
Vera Lucia Brito de Oliveira
Vera Lucia de Souza
Victor Hugo Saldanha Magalhães

CATEGORIA FUNCION AI.:
DATILÓGH.AFO
GRUPO SA-802
Classe "A». Código LT-NM-802.A

Incluh
001
Adriano Barata Augusto
002
Afonso Nunes da Silva
003
Alda Verne Rocha
004
Edna Marques Xavier
005
Edna Monteiro Bastos
006
Eliane Maria Alves de Souza
007
Fernando Alberto Alves Pedrosa
008
Gceie l Mazzili da Silva
009
Hilda Regina Vasconcelos Senna Mat.ins

ATOS DO PODER EXECUTIVO

010
011
012
013
014
015
016
017
0\8
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

Iara Rosa Pinho
llka Carvalho da Silva
Ilma Dutra da Costa Vieira
Janette Silveira dos Santos
Jurema Mendes de Araujo
Katia Alli Rachik
Luiz Carlos Alves da Silva
Luiz dos Santos Afonso
Maria Amelia Alves Koplin
Maria Celia Lima
Maria Fatima Leal de Lima
Maria Ignez Pereira Duarte
Maria Luzinaide Sousa Gomes
Marlene Nogueira de Souza
Mirian Souza de Oliveira
Ronaldo Pereira de Oliveira
Rosalva Martins Villa Verde
Roseny Pereira
Solange Cavalcante Franca
Tereza Maria dos Santos Mendes
'l'herezinha Ferreira Dias
Valnice Regina de Souza
wcnía Ribeiro Santana
GRUPO-OUTRAS CATEGORIAS
DE NíVEL SUPERIOR
CODIGO NS·900

CATEGORIA FUNCIONAL:
MEDICO
CODIGO NS·901
Classe «A», Código LT-NS-90l.A
Incluir
001
Anna Pereira dos Santos
002
Carmen Baptista dos Santos
003
Gilberto Alvarenga de Navarrc
004
Jose Ferreira Vilela Junior
005
N euz a N akamura Pereira
006
N ic ano r Jesus de Castro
007
Paulo Cezar Sigmaringa Silva
008
Paulo Ribeiro de Andrade
009
Pedro Clóvis Junqueira Filho
OlORosa Maria Miguel Assis Figueiredo
011
Verônica Cardoso de Jesus
012
Zilmar Sari
CATEGORIA FUNCIONAL:
ENFERMEIRO
CÚmGO LT-NS-904
Classe "A". Código LT-NS-904.A
Incluir
001
Aide de Jesus Pimenta
002
Albano de Magalhães Marinho
003
Alzira de Souza
004
Ana Lúcia Silva de Almeida
005
Ana Maria Martins da Costa de Mendonça
006
Ana Maria Neves Carvalho
007
Ana Maria Santos de Melo
008
Angela Maria Noronha Dias
009
Arlene Balangue 'I'ral lero
010
Benedito Pereira de Oliveira
011
Carlos Alberto Nascimento da Silva
012
Carmen Maria Pires
013
Cleonice Santos da Silva
014
Cristina .Iacques Rodrigues
O]5
Dalila de Alencar
016
Danilz a do Nascimento Avelar
017
Deborah Mirandella da Rocha
018
Deborah do Nascimento Gouvea
019
Deo oíce Timóteo dos Santos

020
021
022
023
024
025
026
027
0;28
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
06\
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074

677

Diva da Conccicão Nicolau dos Santos
Dulcinea Rodrigues Ventura dos Santos
Edil Pereira
Elisabete Marques Pinto
Elizabete Carvalho Coutinho Cabral
Fátima Colette das Neves Costa
Fátima de Carvalho Ferreira
Fernando Rodrigues Albuquerque
Inez Bernardo
Iz a Andolphi
Iz il dinh a Aparecida de Sá
Jane Mendonça de Araujo
.Io rga.Luiz de Miranda
Jorge Sérgio Olimpio Ferreira
Karen Maria Scofield Pimenta
Lea Carolina Ferreira
Lea Soeli Alves
Lidia de Araújo Batista
Lígia de Oliveira Viana
Maria da Conceição Silva de Goes
Maria da Consolação de Moura
Maria de Fátima Montenegro da Silva
Maria de Fátima da Silva
Maria Haidêe Coelho da Silva
Maria Jose Nunes Pires
Maria Laura dos Santos
Ma ria ngel Ica Oliveira da Silva
Marilia Rodrigues Lannes
Marisa Sebastiana Gonçalves
Marlene Amaral
Neide Lúcia dos Santos Silva
Neiva Maria de Oliveira Picinic i
Nely da Silva Varjolo
Raul Vieira Costa
Regina Maria Anversi
Regina Maria de Carvalho
Rosa Maria Souza Bezerra
Ruth Cabral de Castro
Sandra Maria de Jesus Aguiar Bastos
Sara Klajmic
Sheila Maia Ferreira Caldas
Solange Aprigio de Albuquerque
Soni La beta da Costa
Sonia Assunção Bezerra Sobral
Sonia Maria de Castro
Sonia Maria de Moraes Arnor y
Sonia Maria Freire de Andrade
Sonia Nogueira Br azil
Sonta Regina Leite de Avetar
'I'erez inha de Jesus e Silva Pinto
Ursula da Silva Neves
Valéria Guedes
Vera Lucia Affonso Basílio
Vera Lúcia Rodrigues
Zila Pereira, Leite

CATEGORIA FUNCION AI,:
NUTRICIONISTA
CODIGO LT-NS-90S
Classe «A". Código LT-NS-905.A
Incluir
001
Adalberto dos Santos Afonso
002
Ana Maria Gaspar da Costa
003
Dayse Santos Almeida Bainha
004
Gilca Cardoso de Mattos
005
Hilda Azevedo Annunziata
006
Leia Lobo da Silva Lima
007
Lucy Alves de Carvalho
008
Maria Beatriz Saramago Correa
009
Maria Inez Parente de Souza
01O
Maria Luizu Rodrigues Barbosa

678
0\ 1
012
Oi3
0\4
~Ui

01 (j
017
0\8
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Ma r!a Magdal a Tolentino
Marise lIonôrio de Souxa
Marli da Meta Amaro
Naira Conceieãn Moreira
Neli David Cheble
Regina Cclia Porto Rit.te r Viana
Shirlev Ferreira Pereira
Senta Regina Ewald Teixeira

CATEGOlUA FUNCIONAL:
TECNICü DE ADMINISTRAÇÃO
CODIGü LT-NS-92:l
Classe "1\,,. Código LT-NS-92a.A

incluir
001
002
Q03
004
005
006
007
008

Antonio Calabrta
Carlos Augusto Sampaio de Oliveira
Carmen Wabh
Edna de Oliveira Vianna
lz aur-a Vicentin Carrnona Puma r
Luiz Gonzaga da Silvei!"<l Stoller
N eide Pinheiro Marcondes
Sandra Regina Tinoco Marinho

CATEGORIA FUNCIONAL:
ASSISTENTE SOCIAL
CODIGO LT-N8-980
Classe «1\», Código LT-NS-9:lO.A

Imo/uh
001
Aldiz a Muniz Tavares
002
Ana Cristina Amorim Cnavant.es
003
Eliana Cunha da Frota
004
Iolanda Couto da Paixão Ca nizio
005
Jancte Gomes Pereira
006
Maria das Graca s Soares
007
Maria Iz aura Fonseca F. de Medeiros
008
Nilza Martins Pinheiro de Aguiar
009
Sonia Maria Romeiro Furtado

024
025
026
027
028
029
030
031

0:-12
033
034

035
036
037
038
039
04()
041

0,12
043
044
045
046
047
048
049
050
051
Of12
05:1
054
055
056
057
058
059
080
061
062

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES
DE NÍVEL MEDIO
CODIGO LT-NM-lOOO
CATEGORIA FUNCIONAL:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CÓDIGO LT-N M·l cor
Classe «A". Código LT-NM-I001.A

Incluir
001
002
00:-1
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
0\6
017
018
019
020
02\
022
023

Abigail Ramos
Adilse Francisca Moreira
Aida Andrade da Silva
Alba de Gusmão Freitas Nogueira
Alexina Antonia Pereira do Nascimento
Alice de AI buquerque Valpacos
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DECRETO N? 90.773, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza a permuta de imóveis que
menciona, situados no Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IH, da Constituição e de acordo com o artigo
I?, da Lei n? 6.531, de 16 de maio de 1978,
DECRETA
Art. 1? Fica autorizada a permuta dos imóveis de propriedade da
União, constituídos pelas Projeções n?s 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 23, 29,
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30 e 31. da SQN 413/414, pelos imóveis pertencentes a Sociedade de Habitações de Interesse Social - SHIS, designados por Projeções n?s OI,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, io, n, 12, 13, 14 e 15 da QI 33 e Projeção n?
17 da QI 31, Guará lI, todos situados em Brasília, Distrito Federal, de
acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, sob o n?
10.034/84.
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 163? da Independência e 96? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

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 repubhcações
publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

RETIFICAÇOES
I -

DECRETOS

DECRETO N? 89.705, DE 24 DE MAIO DE 1984
Abre aos Ministérios da Saúde e do
Trabalho, em favor de diversas Unidades, o
crédito suplementar no valor de Cr$
1.875.173.000.00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

Publicado no Diário Oficial de 25 de maio de 1984 - Seção L

Retificação

N a página 7.468, no Anexo I, onde se lê:
... 2503.13750212.919
Atividades a cargo do Instituto
N acionai de Alimentação e Nutrição.

3111.02

Leia-se:
... 2503.13750212.919

Atividades a cargo do Instituto
N acionai de Alimentação e Nutri3211.01

ção.

DECRETO N? 89.948, DE 10 DE JULHO DE 1984
Abre ao Ministério da Educaç40 e Cultura o crédito especial, no valor de CrI
3.816.400.000. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

Publicado no Diário Oficial de 11 de julho de 1984 - Seção 1.
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Retificação
Nas páginas 10.061 e 10.062, no Anexo I, na Natureza da Despesa,
onde se lê:
... 3214.00
Leia-se: ... 3214.02
DECRETO

N~

90.182, DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$
68.062.738.000 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

Publicado no Diário Oficial de 12 de setembro de 1984 - Seção

Retificação
N a página 13.326, no Anexo I, onde se lê:
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Leia-se: ...
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas

r.

56.950.738
56.950.838
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.
CONVENÇÁO INTERNACIONAL - Linhas de Carga - Emenda - Promulga
(Decreto n? 90.385, de 30 de outubro de
19841

ÍNDICE REMISSIVO

COORDENAÇÃO NACIONAL DO ENSINO AGROPECUÁRIO - COAGRI Categorias Direção e Assistência Intermediárias - Grupo-Direção e Assistência Intermediárias - Alteração (Decreto
n? 90.763, de 27 de dezembro de 1984)
CRÉDITOS ADICIONAIS to Geral da União

V. Orçamen-

CRÉDITO ESPECIAL - Encargos Gerais
da União (Decreto n? 90.604, de 3 de dezembro de 1984)
Justiça Eleitoral - Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina (Decreto n:'
90.520, de 20 de novembro de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.722, de 18 de dezembro de 1984)
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n? 90.723, de 18 de dezembro de 1984)
.
Ministério da Educação e Cultura - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas (Decreto n:' 90.726, de 19 de dezembro de 1984)
Ministério do Exército - Secretaria de
Economia e Finanças (Decreto nr 90.579,
de 28 de novembro de 1984)
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(Decreto n? 90.615, de 5 de dezembro de
1984)
Ministério da Saúde - Secretaria N acional de Programas Especiais de Saúde
(Decreto n? 90.718, .de 18 de dezembro de
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Câmara dos Deputados (Decreto n?
90.704, de 18 de dezembro de 1984)
Encargos Financeiros da União (Decreto
n'' 90.660, de 10 de dezembro de 1984)
Encargos Financeiros da União - Ministério da Fazenda (Decreto n? 90.456,
de 8 de novembro de 1984)
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda (Decreto n:' 90.614, de 5 de dezembro de 1984)
Encargos Gerais da União (Decreto n?
90.265, de 2 de outubro de 1984)
Encargos Gerais da União (Decreto n~
90.658, de 10 de dezembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
90.31.7, de 16 de outubro de 1984)

689

Encargos Gerais da União - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n?
90.477, de 12 de novembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
90.552, de 26 de novembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
90.652, de 10 de dezembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Decreto n:' 90.306, de 10 de
outubro de 1984)
Encargos Gerais da União - Programas
Especiais - Recursos sob Supervisão
da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n'' 90.267, de 2 de outubro de 1984)
Encargos Gerais da União - Programas
Especiais - Recursos sob Supervisão
da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.351, de 23 de outubro de 1984)
Encargos Gerais da União - Programas
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da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n'' 90.529, de 20 de novembro de
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Encargos Gerais da União - Programa
de Mobilização Energética - Recursos
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Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público (Decreto
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da Fazenda (Decreto n:' 90.299, de 10 de
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Encargos Previdenciários da União Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda (Decreto n? 90.321, de 16 de
outubro de 1984)
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sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto n:' 90.550, de 26 de novembro
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Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda (Decreto n? 90.727, de 19 de dezembro
de 1984)
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sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.294, de 10 de
outubro de 1984)
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sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n'' 90.554, de 26 de
novembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.580, de 28 de
novembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento (Decreto n:' 90.613, de 5 de dezembro de 1984)
Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.626, de 5 de
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Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento (Decreto n? 90.683, de 11 de dezembro de 1984)
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sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n:' 90.709,· de 18 de
dezembro de 1984)
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sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n:' 90.710, de 18 de
dezembro de 1984)
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sob Supervisão da Secretaria de Planejamento/PR (Decreto n? 90.729. de 19 de
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Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Decreto n? 90.625. de 5 de dezembro de 1984)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n? 90.271, de 2 de outubro
de 1984)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Tribunal de Justiça do Distrito
Federal (Decreto n? 90.486, de 12 de novembro de 1984)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Tribunal de Justiça do Distrito
Federal (Decreto n" 90.705, de 18 de dezem bro de 1984)
Justiça Eleitoral - Diversas Unidades
Orçamentárias (Decreto n? 90.305. de 10
de outubro de 1984)
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Justiça Eleitoral - Tribunal Superior
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Ministério da Fazenda (Decreto n?
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Unidades Orçamentárias (Decreto n?
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90.463, de 8 de novembro de 1984)
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Ministério da Agricultura - Diversas
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90.524, de 20 de novembro de 1984)
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90.652, de 10 de dezembro de 1984)
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias (Decreto n:'
90.671, de 11 de dezembro de 1984)
Ministério da Agricultura - Diversas
Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta (Decreto n? 90.489,
de 12 de novembro de 1984)
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Ministério da Agricultura - Gabinete
do Ministro (Decreto n? 90.551, de 26 de
novembro de 1984)
Ministério da Agricultura - Secretaria
Geral (Decreto n? 90.325, de 16 de outubro de 1984)
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n? 90.662, de 10 de dezembro de 1984)
Ministério das Comunicações - Diversas Unidades (Decreto n:' 90.327, de 16
de outubro de 1984)
Ministério das Comunicações - Diversas Unidades Orçamentárias (Decreto n?
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(Decreto n? 90.538, de 20 de novembro de
19841

FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMIESTRANGEIROS - Terrenos - AquisiCAS DO SUL DE MINAS - Itaiubá
ção - Autoriza (Decreto n? 90.475, de 8
(MG) - Curso de Ciências Contábeis de novembro de 1984)
Funcionamento - Autoriza (Decreto n:'
90.402, de 7 de novembro de 1984)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NorFACULDADE DE: CIENCIAS ECONOMImas - Estabelece (Decreto.n:' 90.752, de
CAS DO TRIÃNGULO MINEIRO 26 de dezembro de 1984)
Uberaba (MG) - 'Curso de Ciências
EXÉRCITO - Oficiais da reserva - V. Re-.'
Contábeis - Funcionamento - Autorigulamento
za (Decreto n:' 90.692, de 12 de dezembro
de 19841
EXÉRCITO DA SALVAÇAO - Funcionamento - AutorizaçãO - Revoga {DecreFACULDADE DE EDUCAÇÃO. CIENto n? 90.568, de 27 de novembro dê 1984)
CIAS E LETRAS DA REGIÃO DOS
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VINHEDOS - Bento Gonçalves (RS) Curso de Ciências - Funcionamento Autoriza (Decreto n:' 90.693, de 12 de dezembro de 1984)
FACULDADE DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E LETRAS DE sAo GONÇALO
- Curso - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n:' 90.648, de 30 de dezembro de
1984)

FACULDADE DE EDUCAÇAo FISICA
DE SÃO GONÇALO - Rio de Janeiro
(RJ) - Curso - Funcionamento - Autoriza (Decreto n'' 90.605, de 4 de dezembro de 1984)
FUNDAÇAo EDUCACIONAL DA REGIÃO DOS VINHEDOS'::"" V.Faculdade de Educação, Ciências e Letras da
Região dos Vinhedos
FACULDADE DE ENFERMAGEM DE
JEQUIÉ - Jequié {BAl - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:' 90.587, de
29 de novembro de 1984)
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE BOTUCATU Botucatu (SP) - Curso de Serviço Social - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.694, de 12 de dezembro de
1984)

FACULDADE DE FORMAÇAo DE PROFESSORES DE SANTO ANTONIO DE
JESUS - Santo Antônio de Jesus (BA)
- Cursos de Letras e Estudos Sociais Funcionamento - Autoriza (Decreto n?
90.585, de 29 de novembro de 1984)
FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE VITORIA DA CONQUISTA - Vitória da Conquista (BA)
- Curso de Geografia - Funcionamento - Autoriza (Decreto n:' 90.589, de 29
de novembro de 1984)
Vitória da Conquista (BA) - Curso de
História - Funcionamento - Autoriza
(Decreto n- 90.588, de 29 de novembro de
1984)

FACULDADES INTEGRADAS TIRADENTES - Aracaju (SE) - Curso de
Biblioteconomia - Funcionamento Autoriza (Decreto n? 90.628, de 5 de dezembro de 1984)
FACULDADE DE LETRAS E EDUCAçÃO DE VACARIA - Vacaria (RS) Curso de Pedagogia - Funcionamento
- Autoriza (Decreto n'' 90.541, de 20 de
novembro de 1984)
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FACULDADE DE REABILITAÇAO DO
COLEGIO sAo JOSE DE BATATAIS
- Batatais (SP) - Cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.404. de
7 de novembro de 1984)
FACULDADES DO SAGRADO CORAçÃO - Bauru (SP) - Curso de Farmácia - Funcionamento - Autoriza (Decreto n'' 90.690, de 12 de dezembro de
19841

FACULDADE DE TECNOLOGIA HEBRAICO BRASILEIRA RENASCENÇA - São Paulo (SP) - Curso de
Tecnologia em Processamento de Dados
- Funcionamento - Autoriza (Decreto
n:' 90.403, de 7 de novembro de 1984)
"FAIXA AZUL" INDÚSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. V. Energia Hidráulica
FISIOTERAPEUTA - V. Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior
FORÇA AEREA BRASILEIRA - FABEfetivos de Oficiais - Ano de 1985 Fixa (Decreto n" 90.700, de 12 de dezembro de 1984)
FORÇAS ARMADAS - IndenizaçõesAltera (Decreto n:' 90.254, de 1? de outubro de 1984)
Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar inicial - 1986 - Aprova
(Decreto n? 90.543, de 23 de novembro de
19841

Tabelas de Etapa, dos Complementos da
Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais - Aprova (Decreto nr
90.701, de 13 de dezembro de 1984)
V. Comissão Assessora de Assuntos
Científicos e Tecnológicos
V. Gratificação de Localidade Especial
FUNÇOES DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR - Valor - Reajusta (Decreto
n:' 90.757. de 27 de dezembro de 1984)
FUNDAÇAO ALTO URUGUAI PARA A
PESQUISA E O ENSINO SUPERIOR
- V. Centro de Ensino Superior de Erexim
FUNDAÇAO CENTRO TECNOLOGICO
PARA INFORMÁTICA - V. Estatuto
FUNDAÇAO JOAQUIM NABUCO
FUNDAJ - Conselho Diretor - Constituição - Altera (Decreto n? 90.601, de 30
de novembro de 1984)
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-

Presidência - Substituição (Decreto n?
90.601, de 30 de novembro de 1984)
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE-

FUNARTE - V. Mérito Musical Lupicínio Rodrigues
FUNDO DE AMPARO Ã TECNOLOGIA
- FUN AT - Recursos - Proveniência
- Alteração (Decreto n? 90.750, de 24 de
dezembro de 1984)
FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS
S.A. - V. Capital Social
V. Energia Hidráulica

G
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO E
HABILITAÇÃO PREVIDENCIÃRIOS
- V. Gratificações
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECiFICAS DE CAFE - V. Gratificações
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAçÃO, ARRECADAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
- V. Grauficacôes
GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - V. Gratificações
GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇAO DE GABINETE - Gabinete Militar - V. Gratificações
GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAcxo DE GABINETE - V. Gratificaçôes

GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS - V. Gratificações
GRATlnCAçAü
Gratificações de
Atendimento e Habilitação Previdenciários - Valor - Reajusta (Decreto n:'
90.757, de 27 de dezembro de 1984)
Gratificação de Atividades Específicas
de Café - Concessão - Regulamenta
(Decreto n:' 90.753, de 26 de dezembro de
1984)

Gratificação de Desempenho das At.ividades de Tributação, Arrecadação ou
Fiscalização dos Tributos Federais Valor - Altera (Decreto n:' 90.751, de 26
de dezembro de 1984)
Gratificação de Localidade Especial Categorias A e B - Localidades - Alteração (Decreto n:' 90.764, de 2H de dezembro de 1984)

Gratificação pela Representação de Gabinete - Conselho de Segurança N acionai - Secretaria Geral - Valor - Reajusta (Decreto n:' 90.758, de 27 de dezembro de 1984)
Gratificação pela Representação de Gabinete - Gabinete Militar - Valor Reajusta (Decreto n? 90.758, de 27 de dezembro de 1984)
Gratificação pela Representação de Gabinete - Ministério Extraordinário para
Assuntos Fundiârios - Valor - Reajusta (Decreto n? 90.758, de 27 de dezembro
de 1984)
Gratificação pela Representação de Gabinete - Valor - Reajusta (Decreto h?
90.757, de 27 de dezembro de 1984)
Gratificação por Serviços Especiais
Valor - Reajusta (Decreto n'' 90.757, de
27 de dezembro de 1984)
V. Escola Superior de Guerra
GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NiVEL SUPERIOR - Fisioterapeuta Categoria Funcional - Inclui (Decreto
n? 90.640, de 10 de dezembro de 1984)

I
IMÚVEIS··DA UNIÃO - Distrito Federal
- Permuta - Autoriza (Decreto n?
90.773, 'de 28 de dezembro de 1984)
IMÚVEL - V. Departamento Administrativo do Serviço Público

JY.

IMÚV~L RURAL Desapropriação
- V. Walter Lee Redger

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS - V. Microempresa'
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Alíquotas - Altera
(Decreto n'' 90.746, de 20 de dezembro de
1984)

Alíquotas - Reduz (Decreto n" 90.573,
de 28 de novembro de 1984)
Cigarros - Valor Tributável - }<'ixa
(Decreto n" 90.739, de 19 de dezembro de
1984)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - V_ Microempresa
INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE Valor - Reajusta (Decreto n:' 90.757, de
27 de dezembro de 19fi4)
INDIGENA - V. Área l nd igena
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INDIRA GANDHI - V. Luto Oficial
INDULTO - V. Presidiário
INSPETOR DE CAFÉ ~ V. Gratificação
de Atividades Específicas de Café
INSTITUIÇÃO MOURA LACERDA - V.
Instituto Politécnico de Ribeirão Preto
INSTITUTO DAS APÚSTOLAS DO SA·
GRADO CORAÇÃO DE JESUS - V.
Faculdades do Sagrado Coração
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE IBC - Estrutura básica - Dispositivos
- Altera (Decreto n'' 90.382, de 30 de outubro de 1984)
Junta Consultiva - Representante Inclui (Decreto n? 90.373, de 25 de outubro de 1984)
INSTITUTO MINEIRO DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS E TECNOLÚGICAS - São Paulo (SP) - Curso de Administração - Funcionamento - Autoriza (Decreto n'' 90.629, de 5 de dezembro
de 1984)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçÃO E REFORMA AGRARIA - IN·
CRA - Estrutura básica (Decreto n?
90.697, de 12 de dezembro de 1984)
Imóveis - Município de Palmeirópolis
(GO) - Doação (Decreto n:' 90.457, de 8
de novembro de 1984)
Imóveis - Município de Porto Nacional
(GO) - Doação - Autoriza (Decreto n:'
90.375, de 29 de outubro de 1984)
Imóvel - Município de Araguacema
(GO) - Doação - Autoriza (Decreto n:'
90.286, de 8 de outubro de 1984)
I móvel - Município de M Iracema do
Norte (GOl - Doação - Autoriza (Decreto n:' 90.284, de 8 de outubro de 1984)

Imóvel - Município de Porto Nacional
(GO) - Doação - Autoriza (Decreto n:'
90.285, de 8 de outubro de 19H4)
Regime Juridico do Pessoal -, Regulamenta (Decreto n:' 90.69H, de 12 de dezembro de 1984)
INSTITUTO POLITECNICO DE RlBEIRAO PRETO - Ribeirão Preto (SP) Curso de Engenharia - Funcionamento
- Autoriza (Decreto n:' 90.631, de 5 de
dezembro de 1984)
INtERVENÇÁO FEDERAL - V. Energia
Elétrica

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
V. Crédito Suplementar
JUSTIÇA ELEITORAL
V. Crédito Especial
- V. Crédito Suplementar
JUSTIÇA FEDERAL DE I" INSTÃNCIA
- V. Crédito Suplementar
JUSTIÇA MILITAR - V. Crédito Suplementar
JUSTIÇA DO TRABALHO - V. Crédito
Suplementar

L
LIG HT - Serviços de Eletricidade S.A.
V. Capital Social
LOTES - V. Desapropriação
LUTO OFICIAL - Indira Gandhi (Decreto
n? 90.394, de 31 de outubro de 1984)

M
MARATHON
PETROLEUM
NORTE
BRAZIL LTD. - V. Mar Terrítcrtral
MAR TERRITORIAL - BP Petroleum Development Br az il Limited - Exploração
Petrolífera
Autoriza (Decreto n''
90.338, de 16 de outubro de 1984)
Marathon Petroleum Norte Brazil Ltda.
- Exploração Petrolífera - Autoriza
(Decreto n'' 90.339. de 16 de outubro de
1984)
MEDALHA DO MÉRITO NA ALIMENT AçAo ESCOLAR - Denominação Altera (Decreto n:' 90.406, de 7 de novembro de 1984)
Dispositivos
Altera (Decreto n''
. 90.374, de 29 de outubro de 1984)
MEDALHA DO MÉRITO NA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - V. Medalha
do Mérito na Alimentação Escolar
MEDALHA DE MERITO CAIRU - Cria
(Decreto n'' 90.342, de IH de outubro de
19841

MgDALHA MERI'l'ü POLICIAL - Denominação - Altera (Decreto n:' 90.374, de
29 de outubro de 1984)
MEDALHA DO MERI'l'O POLICIAL FEDgRAL - V. Medalha Mérito Pol iria l
MEDALHA D~; TEMPO m; SERViÇO V. Ministério da Justiça
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MÉRITO MUSICAL LUPICÍNIO RODRIG UES - Institui (Lei n:' 7.265, de 4 de
dezembro de 1984)

MICROEMPRESA -

Estatuto -

Normas

- Estabelece (Lei Complementar n:' 48,
de 10 de dezembro de 1984)
V. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
MILITAR - V. Gratificação de Localidade
Especial
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA - Departamento de Ensino da Aeronáutica Cargo de Vice-Direção - Dispositivo . . :. .
Altera (Decreto n:' 90.582, de 28 de novembro de 1984)
Ministro da Aeronáutica - Poderes Delega (Decreto n:' 90.741, de 20 de dezembro de 1984)
V. Comissão Aeronáutica Brasileira na

Europa
V. Crédito Suplementar
V. Diretoria de Saúde
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - Secretaria Nacional de Cooperativismo Cria (Decreto n? 90.393, de 30 de outubro
de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - V. Comissão Interministerial
V. Coordenação N acíonal de Ensino
Agropecuário
V. Crédito Especial
V. Crédito Suplementar
MILIT ARES - V. Forças Armadas
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - Centro
de Avaliações do Exército ---.,. Cria (Decreto n? 90.649, de 10 de dezembro de
1984)
Estrutura básica - Altera (Decreto n?
90.649, de 10 de dezembro de 1984)
Pagadoria Central do Pessoal - Extingue (Decreto n:' 90.496, de 12 de novembro de 1984)
Secretaria de Ciência e Tecnologia Cria (Decreto n:' 90.649, de 10 de dezembro de 1984)
V. Crédito Suplementar

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - V_
Gratificação pela Representação de Gabinete
MINISTÉRIO DA FAZENDA - V. C,édito Suplementar
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - V. Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e Média Empresas
V. Crédito Suplementar
V. Medalha de Mérito Cairu
MINISTERIO DO INTERIOR to Suplementar

V_ Crédi-

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - Departamento de Polícia Federal - Medalha de
Tempo de Serviço '- Institui (Decreto n?
90.374, de 29 de outubro de 1984)
V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DA MARINHA - Militares
- Nomeação e Designação - Dispõe
(Decreto n:' 90.703, de 18 de dezembro de
1984)
V. Comissão Naval Brasileira na Europa

V. Crédito Suplementar
V. Depósito de Subsistência da Marinha
no Rio de Janeiro
MINISTÉRIOS MILITARES - V_ Crédito
Suplementar
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - V. Comissão Geral de Avaliação
V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DA SAÚDE - V. Crédito
Especial
- V. Crédito Suplementar
MINISTÉRIO DO TRABALHO - V. Crédito Suplementar
MINISTERIO DOS TRANSPORTES - V_
Crédito Suplementar
MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA Vinculação - Dispõe (Decreto n:' 90.699,
de 12 de dezembro de 1984)
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MINISTRO DAS MINAS ~ ENERGIA -,
Competência Delega (Decreto n:'
90.378, de 29 de outubro de 1984)
NAVIO MIKHAIL LOMONOSOV - Pesquisa Científica - Região Norte - Autoriza (Decreto n? 90.497. de 12 de novembro de 1984)
NAVIO ROBERT D. CONRAD' - Pesquisa
Científica - Região Norte - Autoriza
(Decreto n? 90.499, de 12 de novembro de

ORGANIZAÇÃO BANDEIRANTE DE
TECNOLOGIA E CULTURA - V. Instituto Mineiro de Ciências Administrativas e Tecnológicas
ORGANIZAÇÃO GUARA DE ENSINO V. Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e Contábeis de Guaratíngueta

p

19841

NAVIO THOMAS WASHINGTON - Pesquisa Científica - Paralelos de 24° a 32°
Sul - Autoriza (Decreto n?i 90.498, de 12
de novem bro de 1984)
NAVIOS ESTRANGEIROS - Cabotagem
nacional - Autorização (Decreto n?
90.603, de 3 de dezembro de 1984)

N
NUCLEBRAs CONSTRUTORA DE CENTRAIS NUCLEARES S.A. - NUCON
- V. Empresas Nucleares Brasileiras
S.A.
NUCLEBRAS ENRIQUECIMENTO ISOTÚPICO S.A. - V. Capital Autorizado

o
O ANO NACIONAL DA CULTURA - Institui (Decreto n; 90.542, de 20 de novembro de 19,84)
I
OFICIAIS DA MARINHA - Efetivos Fixa (Decreto n? 90.742, de 20 de dezembro de 1984)
OFICIAIS DA RESERVA ;+ Exército V. Regulamento
OLVEPAR - Óleos Vegetais Paraná S.A.
- V. Energia Hidráulica
OPERAÇOES
ORÇAMENTARIO-FINANCEIRAS - V. Orçamento Geral da
União
ORÇAMENTO - V. Execução Orçamentária
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO , Créditos adicionais - Abertura (Decreto n? 90.313, de 16 de outubro de 1984)
Operações Orçamentário-Financeiras Disciplina (Decreto n:' 90.313, de 16 de
outubro de 1984)
ORÇAMENTO DA UNIÃO - V. Crédito
Suplementar

PADRÃO INTERNACIONAL - EAN Define (Decreto n? 90.595, de 29 de nóvembro de 1984)
PAGADORIA CENTRAL DO PESSOAL
- V. Ministério do Exército
PESQUISA CIENTÍFICA ~ V. Navio
Mikhail Lomonosov
- V. Navio Robert D. Conrad
- V. Navio Thomas Washington
PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - V. Capital Social
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
BR - V. Capital Autorizado
PETROBRAs FERTILIZANTES S.A.
PETROFÉRTIL - V. Capital Autorizado
PETROBRAS MINERAÇÃO S/A - PETROMISA - V. Capital Autorizado
PODER JUDICIÁRIO - V. Crédito Suplementar
PODER LEGISLATIVO - V. Crédito Suplementar
POLiCIA MILITAR - Território Federal
do Amapá - Soldo-base - Reajusta
(Decreto n? 90.544, de 26 de novembro de
19841

Território Federal de Roraima - Soldobase - Reajusta (Decreto n? 90.544, de
26 de novembro de 1984)
POLÍTICA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO
- Amplia (Decreto n? 90.309. de 16 de
outubro de 1984)
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA - V.
Crédito Suplementar
PRESIDIÁRIO - Indulto - Concede (Decreto n? 90.570, de 27 de novembro de
19841

PRESÍDIO DA MARINHA - Dispõe (Decreto n- 90.337, de 16 de outubro de 1984)
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - V. Crédito Suplementar
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PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA
Exercício de 1985 - Define (Decreto n:'
90.752, de 26 de dezembro de 1984)
PROGRAMA ESPECIAL DE BOLSAS
DE ESTUDO (PEBE) - Distrito Federal - Sede e foro - Transfere (Decreto
n? 90.275, de 2 de outubro de 1984)
PROMOÇOES DE GRADUADOS DO
EXÉRCITO (R-196l - V. Regulamento

Q
QUADRO DE ESTADO-MAIOR DA ATIVA (R-I77) - V. Regulamento

R

Fundação João Paulo 11 - Rádio Canção Nova ,- Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda. Cachoeira
Paulista (SP) - Transferência - Autoriza (Decreto n:' 90.310, de 16 de outubro
de 1984)
Fundação João XIII - Rádio Por Um
Mundo Melhor' - Governador Valadares
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n'' 90'910, de 14 de novembro de 1984)
Fundação Nossa Senhora Aparecida Aparecida (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.504, de 13 de novembro de
1984)

Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativa - .
São Paulo (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.418, de 8 de novembro de
1984)

RADIODIFUSÀü
Agil Radiodifusão
Ltda. -Flores da Cunha (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.425, de
8 de novembro de 1984)
Consórcio de Empresas de Radiodifusão
e Notícias do Estado - CERNE Goiânia (GOl - Governo do Estado de
Goiás - Autoriza (Decreto n? 90.597, de
30 de novembro de 1984)
Difusoras Aliadas da Alta Paulista
Ltda. - Tupi Paulista (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.504, de 13
de novembro de 1984)
Emissoras Rádio Marajoara Ltda. - Belém (PA) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.427, de 8 de novembro de
1984)

Emissoras Riograndenses Ltda. - Pelotas (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.418, de 8de novembro de 1984)
Emissora Rio São Francisco Ltda. Penedo (AL) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.348, de 23 de outubro de
1984)

Empresa Mineira de Radiodifusão Socíedade Ltda. - Belo Horizonte (MG) Concessão - Renova (Decreto n? 90.255,
de 2 de outubro de 1984)
Fundação de Educação e Cultura - Rádio Esperança - Estância (SE) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.278, de
3 de outubro de 1984)
Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - Alfenas (MG) - Concessão Outorga (Decreto n? 90.400. de 7 de novembro de 1984)

Liberdade Empresa de Radiodifusão
Ltda. - Belo Horizonte (MG) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.422, de 8 de
novembro de 1984)
Lins Rádio Clube Ltda. - Lins (SP) Concessão - Renova (Decreto n" 90.426,
de 8 de novembro de 1984)
...... Multisom - Rádio Notícia Ltda. - São
João Nepomuceno (MG) - Concessão Renova (Decreto n:' 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Alto' Piranhas Ltda. - Caiazeiras
(PB)- Concessão - Renova (Decreto
n? 90.277, de 3 de outubro de 1984)
Rádio Alto da Sérra Ltda. - Emissoras
Centro-Oeste Ltda. - Cruz Alta (aS) Transferência - Autoriza (Decreto n?
90.388, de 30 de outubro de 1984)
Rádio América da Guanabara SI A
Rio de Janeiro (RJ) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.418, de 8 de .novembro de 1984)
Rádio Améríca do Rio Grande do Sul
Ltda. - Montenegro (RS) - Concessão
- Renova (Decreto n? 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Anchieta Ltda. - Itanhaém (SP)
- Concessão - Renova (Decreto n?
90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Araripe S.A . ....:. Crato (PE)'
Concessão - Renova (Decreto n? 90.423,
de 8 de novembro de 1984)
Rádio Assunção Cearense Ltda. - Fortaleza (CE) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.578. de 28 de novembro de
19841
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Rádio Assunção Cearense Ltda. - Sobral (CE) - Concessão - Outorga (Decreto n:' 90.599, de 30 de novembro de
1984)

Rádio Atalaia de Sergipe Ltda. - Si~ãO
Dias (SE) - Concessão - Outorga (~e
ereto n:' 90.647, de 10 de dezembro de
1984)

Rádio Atual Guairacé de Mandaguari
Ltda. - Mandaguari (PR) - Concessão
- Renova (Decreto n:' 90.278, de 3 de outubro de 1984)
Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda. - Cachoeira Paulista (SP) Concessão - Renova (Decreto n? 90.310,
de 16 de outubro de 1984)
Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda. - Fundação João Paulo II Rádio Canção Nova - Cachoeira Paulista (SP) - Transferência - Autoriza
(Decreto n? 90.310, de 16 de outubro de
1984)

Rádio Bebedouro Ltda. - Bebedouro
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos
Ltda. - Siqueira Campos (PR) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.256, de
2 de outubro de 1984)
Rádio Brasil de Adamantina Ltda. Adamantina (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.422, de 8 de novembro
de 1984)

Rádio Brasiliense de Ribeirão Preto
Ltda. - Ribeirão Preto - Concessão Renova (Decreto n'' 90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Cabugí Ltda. - Natal (RN) Concessão - Renova (Decreto n:' 90.277,
de 3 de outubro de 1984)
Rádio Cacaniurê Ltda. - Caçador (SC)
- Concessão - Renova (Decreto n?
90.576, de 28 de novembro de 1984)
Rádio Caçapava Ltda. - Cacapava do
Sul (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Canoinhas Ltda. - Florianópolis
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.770, de 28 de dezembro de 1984)
Rádio Capa nem a Ltda. - Capanema
(PR) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.422, de 8 de novembro de 1984)
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Rádio Capixaba Ltda. - Vitória (ES) Concessão - Renova (Decreto n? 90.766,
de 28 de dezembro de 1984)
Rádio Caturtté Ltda. - Campina Grande (PB)- Concessão - Renova (Decreto n:' 90.418, de 8 de novembro de 1984)
-, Rádio Cidade de Curitiba Ltda. - Curb
\ tiba (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.278, de '3 de novembro de
1984)

R~dio Clube de Americana Ltda. Americana (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.308, de 16 de outubro de
1984)

Rádio Clube de Canela Ltda. - Canela
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Clube de Itapira Ltda. - Itapira
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Clube de Itararé Ltda. - Itararé
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n'' 90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Clube Marconi Ltda . - Paraguaçu Paulista (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.420, de 8 de novembro de
1984)

Rádio Clube de Sorocaba Lt.da. - Sorocaba (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.255, de 2 de outubro de 1984)
Rádio Clube de Tanabi Ltda. - Tanabi
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.576, de 28 de novembro de 1984)
Rádio Coroado Ltda. - Curitabanos
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.576, de 28 de novembro de 1984)
Rádio Cultura de Bragança Paulista
Ltda. - Bragança Paulista (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.422, de
8 de novembro de 1984)
Rádio Cultura de Campo Grande Ltda.
- Campo Grande (MS) - Concessão Outorga (Decreto n? 90.576, de 28 de novembro de 1984)
Rádio Cultura de Cuiabá Ltda. - Cuiabá (MT) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.418. de 7 de novembro de 1984)
Rádio Cultura de Divinópolis Ltda. Divinópolis (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.278, de 3 de outubro de
1984)
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Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda. Mogi Mirim (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.504, de 13 de novembro de 1984)

Rádio Difusora Paraisense Ltda. - São
Sebastião do Paraíso (MG) - Concessão
- Renova (Decreto n? 90.427, de 8 de novembro de 1984)

Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda.
- Poços de Caldas (MG) - Concessão
- Renova (Decreto n:' 90.277, de 3 de outubro de 1984)

Rádio Difusora Prudentina Ltda. - Presidente Prudente (SP) - Concessão Rel}0va (Decreto n:' 90.765, de 28 de dezembro de 1984)

Rádio Cultura de Rio Branco Ltda. Visconde do Rio Branco (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.308, de
16 de outubro de 1984)

Rádio Difusora de Salínas Ltda. - Salinas (MG) - Concessão - Outorga (Decreto n? 90.635, de 5 de dezembro de
19841

Rádio Cultura de Sete Lagoas Ltda. J_
Sete Lagoas (MG) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.348, de 23 de outubro
de 1984)

Rádio Difusora União Ltda. - União da
Vitória (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.276, de 3 de outubro de
1984)

Radiodifusão Águas Claras Ltda. - Catuipe (RS) - Concessão - Outorga {Deereto n:' 90.667, de 11 de dezembro de
1984)

Rádio Educadora Rio Doce Ltda. - Governador Valadares (MG) - Concessão
- Renova (Decreto n? 90.308, de 16 de
outubro de 1984)

Rádio Difusora Boas Novas Ltda. - Petrópolis (RJ) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.418, de 8 de novembro de
1984)

Rádio Emissora Botucatu SI A - Botucatu (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.308, de 16 de outubro de 1984)

Rádio Difusora Brasileira Ltda.
Uberlándia (MG) ~ Concessão ~ Renova (Decreto n? 90.578, de 28 de novembro
de 1984)
Rádio Difusora de Catanduva Ltda. ~
Catanduva (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.504, de 13 de novembro de
19841
Rádio Dífuscra de Colatina Ltda. - Colatina (ES) - Concessão - Renova (Decreto n'' 90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão Ltda..- Campo Mourão (PR) Concessão - Renova (Decreto n? 90.424,
de 8 de novembro de 1984)
Rádio Difusora de Franca Ltda. - Franca (SP) - Concessão - Renova (Decreto
n" 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Difusora de Itapetinínga Ltda. Itapetininga (SP) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.504, de 13 de novembro
de 19841
Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda. Ituiutaba (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.422, de 8 de novembro de
1984)

Brasil Emissoras Aliadas Sociedade
Ltda. - Santa Bárbara D'Oeste (SP) Concessão -'Renova (Decreto n?90.308,
de 16 de outubro de 1984)

Rádio Difusora das Missões Ltda. Palmeira das Missões (RS) - Concessão - Outorga (Decreto n? 90.419, de 8
de novembro de 1984)

Rádio Emissora Sant'Ana Ltda. - Ponta Grossa (PR) - Concessão - Renova
(Decreto n" 90.512, de 14 de novembro de
1984)
Rádio Esmeralda SI A - Vacaria (RS) Concessão - Renova (Decreto n? 90.422,
de 8 de novembro de 1984)
Rádio Estadual Ltda. - Ibirama (SC) Concessão - Renova (Decreto n? 90.276,
de 3 de outubro de 1984)
Rádio Floriano Ltda. - Floriano (PI) Concessão - Renova (Decreto n? 90.422,
de 8 de novembro de 1984)
Rádio Globo SIA - Rio de Janeiro (RJ)
- Concessão - Renova (Decreto n?
90.515, de 16 de novembro de 1984)
Rádio Goíoerê Ltda. - Goioerê (PR)
Concessão - Renova (Decreto n:' 90.576,
de 28 de novembro de 1984)
Rádio Guacu de Toledo Ltda. - Toledo
(PR) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.504, de 13 de novembro de 1984)
Rádio Imembuí SI A - Santa Maria
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.578, de 28 de novembro de 1984)
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Rádio Imperial de Petrópolis Ltda. Petrópolis (RJ) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.576, de 28 de novembro de
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Rádio Princesa do Oeste Ltda. - Xanxerê (SC) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.768, de 28 de dezembro de

1984)

1984)

Rádio Impren1sa de Anãpolis Ltda.
Anápolis (GO) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.279, de 3 de outubro de

Rádio Progresso Ltda. - Nova Hamburgo (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.427, de 8 de novembro de 1984)

1984)

Rádio Progresso de São Carlos Ltda. São Carlos (SP) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.576, de 28 de novembro de

Rádio Ingazeira de Paulistana Ltda. Paulistana (PI) - Concessão - Outorga
(Decreto n" 90.66-8, de 11 de dezembro de
1984)

Rádio Itacaiúnas Ltda. - Marabá (PA)
- Concessão - Renova (Decreto n:'
90.258, de 2 de outubro de 1984)
Rádios e Jornais do Ceará S/ A - Fortaleza (CE) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.427, de 8 de novembro de
19841

Rádio Jornal do Brasil Central S.A.
Goiânia (GO) - Concessão - Revoga
(Decreto n? 90.598, de 30 de novembro de
19841

Rádio Jornal do Brasil - Goiânia (GO)
- Concessão - Cassa (Decreto n:'
90.598, de 30 de novembro de 1984)
Rádio Luz e Alegria Ltda. - Frederico
Westplialen (RSj - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.422, de 8 de novembro

1984)

Rádio Relógio Federal Ltda. - Rio de
Janeiro IRJ) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.255, de 2 de outubro de
1984)

Rádio Ribeirão Preto Ltda. - Ribeirão
Preto (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.510, de 14 de novembro de
1984)

Rádio Rio Mar Ltda. - Manaus (AM) Concessão - Renova (Decreto n? 90.577,
de 28 de novembro de 1984)
Rádio Rio Mar Ltda. - Manaus (AM) Concessão - Renova (Decreto n? 90.578,
de 28 de novembro de 1984)
Rádio São Carlos Ltda. - São Carlos
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.422, de 8 de novembro de 1984)

de 1984)

Rádio São Luiz Ltda. - São Luiz Gonzaga (RS) - Concessão - Renova (Decreto n:' -90.278, de 3 de outubro de 1984)

Rádio Nordeste Ltda. - Natal (RN) Concessão - Renova (Decreto n:' 90.421,
de 8 de novembro de 1984)

Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda. Uberaba (MG) - Concessão - Renova
(Decreto n:' 90.278, de 3 de outubro de

Radíonorte Ltda. - Assai (PR) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.278, de
3 de outubro de 1984)
Rádio Olinda - Pernambuco Ltda. Olinda (PE) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.255. de 2 de outubro de
1984)

Rádio Pajeú de Educação Popular Ltda.
- Afogados de Ingazeira (PE) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.348, de
23 de outubro de 1984)
Rádio Plratininga de Jaú Ltda. - Jaú
(SP) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.278, de 3 de outubro de 1984)
Rádio Princesa de Jacui Ltda. - Cachoeira do Sul (RS) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.576, de 28 de novembro de 1984)

19841

Rádio Sideral Ltda. "'- Getúlio Vargas
(RJ) - Concessão -/ Renova (Decreto
n? 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Sinal de Aracati Ltda. - Aracati
(CE) - Concessão - Outorga (Decreto
n? 90.632, de 5 de dezembro de 1984)
Rádio Sociedade da Bahia SI A - Salvador IBA) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.516. de 16 de novembro de
1984)

Rádio Sociedade Educadora Cariri Ltda.
- Crato (CE) - Concessão - Renova
(Decreto n? 90.418, de 8 de novembro de
1984)

Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda.
- Nova Esperança (PR) - Concessão Renova (Decreto n? 90.278, de 3 de outubro de 1984)
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Rádio Sociedade Ponte Nova Ltda. Ponte Nova (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.767, de 28 de dezembro
de 1984)

Rádio Sociedade Ubaense Ltda. - Ubá
(Ma) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.308, de 16 de outubro de 1984)
Rádio Solimões Ltda. - Nova Iguaçu
(RJ} - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.422, de 8 de novembro de 1984)
Rádio Sucesso Ltda. - Portp Alegre
(RS) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.278, de 3 de outubro de 1984)
Rádio Taquara Ltda. - Taquara IRS) Concessão - Renova (Decreto n? 90.308.
de 16 de outubro de 1984)
Rádio e Televisão Uberaba SI A - Uberaba (MO) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.312, de 16 de outubro de 1984)

Sociedade Rádio Clube de Bilac Ltda. Bilac (SP) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.576, de 28 de, novembro de
19841

Sociedade Rádio Clube de Corumbá
Ltda. - Corumbá (MS) - Concessão Renova (Decreto n? 90.348, de 23 de outubro de 1984)
Sociedade Rádio Difusora de Campo
Grande Ltda. - Campo Grande (MS) Concessão - Renova (Decreto n? 90.348,
de 23 de outubro de 1984)
Sociedade Rádio Emissora Continental
de Recife Ltda. - Recife (PE) - Concessão - Renova (Decreto n" 90.418, de
8 de novembro de 1984)
Sociedade Rádio Prutal Ltda. - Frutal
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.348, de 23 de outubro de 1984)

Rádio Tiradentes Ltda. - Belo Horizonte (MO) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.255, de 2 de outubro de 1984)

Sociedade Rádio Peper i Ltda. - São Miguel do Oeste (SC) - Concessão - Renova (Decreto n" 90.278, de 3 de outubro
de 1984)

Rádio Tiradentes Ltda. - João Montevade (MG) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.276, de 3 de outubro de 1984)

Sociedade Rádio 'I'ubá. Ltda. - Tubarão
(SC) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.348, de 23 de outubro de 1984)

Rádio Três Pontas Ltda. - Três Pontas
(MG) - Concessão - Renova (Decreto
n? 90.348, de 23 de outubro de 1984)

Televisão Atalaia Ltda. - Propriá (SE)
- Concessão - Outorga (Decreto n:'
90.642, de 10 de dezembro de 1984)

Rádio 'I'upaciguara Ltda. - 'I'upaciguara (MG) - Concessão - Renova (Decreto n:' 90.504, de 13 de novembro de 1984)

Televisão Cabo Branco Ltda. - João
Pessoa (PB) - Concessão - Outorga
(Decreto n:' 90.748, de 20 de dezembro de

Rádio Vale do Parnaíba Ltda. - Luzilândta (FI) - Concessão - Renova (Decreto n? 90.257, dez de outubro de 1984)
Rádio TV do Maranhão Ltda. - Sâo
Luís (MA) - Concessão - Renova {Decreto n:' 90.427, de 8 de novembro de
19841

Rádio Xavantes de Jaciara Ltda. - Jaciara (MT) - Concessão - Outorga (Decreto n:' 90.389, de 30 de outubro de 1984)
S.A. Rádio Verdes Mares - Fortaleza
(CEj - Concessão - Renova (Decreto
n:' 90.771, de 28 de dezembro de 1984)
Sistema Ipanema de Comunicação Ltda.
- l panema (MO) - Concessão - Outor~a (Decreto n:' 90.:343, de 22 de outubro
de 1984)
Sistema São Paulo de Comunicação e
Empreendimentos Ltda. - Cotia (SP) Concessão
Outorga (Decreto n:'
90.575, de 28 de novembro de 19841

19841

Televisão Carimã Ltda. Cascavel
(PR) - Concessão - Outorga (Decreto
n:' 90.609, de 4 de dezembro de 1984)
Televisão Paraíba Ltda. - Campina
Grande (PBI - Concessão - Outorga
(Decreto n:' 90.287, de 9 de outubro de
1984)

Televisão Tuiuti S.A. - Pelotas (RS) Concessão - Renova (Decreto n:' 90.769,
de 28 de dezembro de 1984)
TV Araucária Ltda. - Guarapuava (PR)
- Concessão - Renova (Decreto n:'
90.280, de 3 de outubro de 1984)
TV Cabrália Ltda. - Itabuna (HA)
Concessão
Outorga (Decreto.
90.736, de 19 de dezembro de 1984)

n;'

TV Studios de Limeira S/C Ltda . - Limeira (SP) - Concessão - Outorga (Decreto n:' 90.514, de 16 de novembro de
19841
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TV Tropical da Bahia Ltda. - Feira de
Santana (BA) - Concessão - Outorga
(Decreto n? 90.735, de 19 de dezembro de

SECRETARIA ESPECIAL DE IN FORMATICA - SEI - Dispõe (Decreto n?
90.755, de 27 de dezembro de1984)

1984)

SECRETARIA NACIONAL DE COOPE-·
RATIVISMO - V. Ministério da Agrtcultura
SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - V. Fundo de Amparo à
Tecnologia - FUN AT

REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF
- V. Capital Social
REDE FERROVIARIA FEDERAL - V.
Capital Social
REFORMA AGRÁRIA - Município de
São Félix do Araguaia (MT) - Área
prioritária - Fixa (Decreto n? 90.376, de
29 de outubro de 1984)
REGULAMENTO - Administração da Aeronáutica - Aprova (Decreto n? 90.687,
de 11 de dezembro de 1984)
Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (R-68-RCORE) - Aprova (Decreto n?
90.600, de 30 de novembro de 1984)
Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros
Navaia--> Aprova (Decreto n? 90.335, de
16 de outubro de 1984)
Escola Superior de Guerra - Junta
Consultiva - Altera (Decreto n? 90.574,
de 28 de novembro de 1984)
Movimentação para Oficiais e Praças do
Exército (R-50) - Instalação - Prazo Altera (Decreto n:' 90.495, de 12 de novembro de 1984)
Promoções de Graduados do Exército
(R-196)' - Altera (Decreto n? 90.545, de
26 de novembro de 1984)
Quadro de Estado-Maior da Ativa (R177) - Revoga (Decreto n? 90.494, de 12
de novembro de 1984)
Regulamento Disciplinar do Exército (R4) - Aprova (Decreto n? 90.608, de 4 de
dezembro de 1984)
Regulamento Interno dos Serviços de
Aeronáutica
Altera (Decreto n?
90.738, de 19 de dezembro de 1984)

s
SALÁRIO MíNIMO - Valor único - Fixa
(Decreto n? 90.381, de 29 de outubro de
1984)

SECREARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOG IA - V. Ministério do Exército
SECRETARIA DE CONTROLE DE EMPRESAS ESTATAIS - Delegação de
Competência
Altera (Decreto n?
90.760, de 27 de dezembro de 1984)

SENADO FEDERAL mentar

V. Crédito Suple-

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - V. Energia
Hidráulica
SERVIÇO CIVIL DA UNIAo - GrupoArquivo - Cria (Decreto n? 90.740, de 20
de dezembro de 1984)
SERVIÇO ESPECIAL DE RADIOCOMUNICAÇOES PARA SEGURANÇA NAS
RODOVIAS - Cria (Decreto n? 90.380,
de 29 de outubro de 1984)
Regulamento - Aprova (Decreto n?
90.380"de 29 de outubro de 1984)
SERVIÇO MILITAR Forças Armadas

Convocação -

V.

SERVIDAO ADMINISTRATIVA - Terras - Rio de Janeiro - Ratifica (Decreto n? 90.340, de 17 de outubro de 1984)
Terras - São Paulo - Ratificação (Decreto n? 90.391, de 30 de outubro de 1984)
SERVIDOR PÚBLICO - Engenheiro de
Pesca - Grupo-Outras Atividades de
Nível, Superior - Inclui (Decreto n90.761, de 27 de dezembro de 1984)
Técnico de Estradas - Grupo-Outras
Atividades de Nível Médio - Inclui (Decreto n·? 90.762, de 27 de 'dezembro de
1984)'

V. Funções de Assessoramento Superior
V. Gratificações
V. Indenização de Transporte
SIDERÚRGICA BRASILEIRA S.A. Capital Au~orizado
- V. Capital Social

V.

SISTEMA DE CODIFICAÇAO NACIONAL DE PRODUTOS - Criação (Decreto n? 90.595, de 29 de novembro de
1984)

SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAçA0 DA PARAiBA - SAELPA V. Energia Elétrica
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SOCIEDADE DE CULTURA E EDUCAÇAO DO LITORAL SUL - V. Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale do Ribeira
SOCIEDADE HEBRAICO-BRASILEIRA
RENASCENÇA - V. Faculdade de
Tecnologia Hebraico-Brasileira Renascença
SOCIEDADE RIOPRETENSE DE ENSINO E EDUCAÇAO LIMITADA - V.
Faculdade de Administração de Empresas Riopretense

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ V. Polícia Militar
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA
- V. Polícia Militar
TRABALHO NOTURNO - V. Companhia
Prada Indústria e Comércio
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
V. Crédito Suplementar
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAo
V. Crédito Suplementar

T

u

TABELA PERMANENTE - Território
Federal do Amapá - Empregos - Dispõe (Decreto n? 90.669, de 11 de dezembro de 1984)
TÉCNICO DE ESTRADAS - V. Servidor
Público
TELECOMUNICAÇÕES DO ACRE S.A.
- TELEACRE - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE AIcAGOAS
S.A. - TELASA - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO
SANTO S.A. - TELEST - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S.A.
- TELEGOrÁS - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES
DE
MATO
GROSSO S.A. - TELEMAT - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - TELEMIG - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S.A.
- TELEPARÀ - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO - S.A. - TELPE - V. Capital
Social
TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÕNIA
S.A. - TELERON - V. Capital Social

UNIAO DAS FACULDADES FRANCANAS - Franca (SP) - Curso de Ciências - Funcionamento - Autoriza (Decreto n? 90.586, de 29 de novembro de

TELECOMUNICAÇÕES DE RORAIMA
S.A. - TELAIMA - V. Capital Social
TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE
S.A. - TELERGIPE - V. Capital Social
TERRAS - V. Desapropriação
- V. Servidão Administrativa
TERRENOS - V. Desapropriação
- V. Estrangeiros

1984)

UNIVERSIDADE no ESTADO DA BAHIA - V. Faculdade de Formação de
Professores de Santo Antônio de Jesus
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - Tabela Permanente - Empregos - Cria (Decreto n? 90.383, de 30
de outubro de 1984)
Tabela Permanente - Empregos - Inclui (Decreto n? 90.772, de 28 de dezembro de 1984)
UNIVERSIDADES FEDERAIS - Sergipe, Pelotas, Amazonas, Mato Grosso,
Uberlândia, Rio Grande, Maranhão Imóvel - Alienação - Autoriza (Decreto n? 90.274, de 2 de outubro de 1984)
USINAS SIDERÚRGICAS
MINAS
GERAIS S.A. - USIMINAS - V. Capital Social
UTILIDADE PÚBLICA - Abrigo Maria
de Nazareth -'- Lorena (SPl (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Abrigo à Velhice Allan Kardec - Itanhaém (SP) (Decreto n? 90.564, de 27 de
novembro de 1984)
AÇão Social Estrela do Litoral - ASEL
- Ubatuba (SP) (Decreto n? 90.564, de
27 de novembro de 198~)
AÇão Social Paulo VI - ASPAS - Duque de Caxias (RJ) (Decreto n? 90.564,
de 27 de novembro de 1984)
Albergue Leão. Marcondes - São José
dos Campos (SP) (Decreto n? 90.564, de
27 de novembro de' 1984)
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Albergue Noturno Bezerra de Menezes
- Lorena (SP) (Decreto n? 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Associação Assistencial Nossa Senhora
do Rosário de Paranaguá - Pararraguá
(PR) (Decreto n'' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação Barbarense das Damas de
Caridade - Santa Bárbara D'Oeste (SP)
(Decreto n:' 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Associação Beneficente da Universal
Apóstolo do Senhor - Rio do Sul (SC)
(Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Associação Brasileira de Criadores de
Bovinos da Raça Piemontesa - ABCP
- Araçatuba (SP) (Decreto n? 90.564, de
27 de novembro de 1984)
Associação Brasileira de Educação e
Cultura - ABEC - Duque de Caxias
(RJ) (Decreto n:' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação Cesaca - Criciúma (SC)
(Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Associação das Damas de Caridade de
São Vicente de Paulo de Niterói - Niterói (RJ) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação de Educação Agrícola Entre
Rios - Guarapuava (PR) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação Espírita .Beneflcente "Pátria
do Evangelho» .- Fernandópolis (SP)
(Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)

- Associação Feminina da Loja Londrina
- Londrina (PR) (Decreto n? 90.564, de
27 de novembro de 1984)
Associação Filantrópica de Teodoro
Sampaio - AFTS - Teodoro Sampaio
(SP) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação «Mens Sana» - São Paulo
(SP) (Decreto n? 90.564; de 27 de novembro de 1984)
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mogi Guacu - Mogi Guaçu (SP) (Decreto n? 90.564, de 27
de novembro de 1984)
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Mariana Santa Mariana (PR) (Decreto n? 90.564,
de 27 de novembro de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capivarí - APAE - Capiva-.
ri (SP) (Decreto n:' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba - APAE - Indaiatuba (SP) (Decreto n? 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do Cedro - APAE
- São José do Cedro (SC) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória da Conquista APAE - Vitória da Conquista (BA)
(Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Associação Pró-Ensino em Santa Cruz
do Sul - APESC - Santa Cruz do Sul
(RS) (Decreto n:' 90.564, de 27 de rrovern-",
bro de 1984)
Associação de Proteção à Maternidade e
Redenção
(CE) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
à Infância de Redenção -

Associação de Proteção à Maternidade à
Infância e à Velhice de Teixeira - Teixeira (PB) (Decreto n? 90.564, de 27 de
novembro de 1984)
Associação de Reabilitação Infantil Limeirense - ARIL - Limeira (SP) (Decreto- n:' 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Cáritas Arquidiocesana de Vitória - Vitória (ES) (Decreto n:' 90.564, de' 27 de
novembro de 1984)
Casa de Caridade de Itamonte - Itamonte (MG) (Decreto n:' 90.564, de 27 de
novembro de 1984)
Casa da Criança de Barra Bonita - Barra Bonita (SP) (Decreto n:' 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Casa da Criança Meimei - Campinas
(SPI (Decreto n'' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Casa da Cultura Afro-Brasileira - São
Paulo (SP) (Decreto n? 90.564, de 27 de
novembro de 1984)
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Casá de Estar São Martinho - São Paulo (SP) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Casa do Estudante Luterano Universitário - CELU - Curitiba .(PR) -Hrecreto
n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Centro Comunítárto da Paróquia de
Santa Teresa - CENCO - Teresópolis
(RJ) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Centro de Ensino Azevedo Vianna CEAV - São Gonçalo (RJ) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Centro Espírita "Caminho de Damasco»
- Garça (SP) (Decreto n:' 90.564, de 27
de novembro de 1'984)
Centro Espírita «Fraternidade Allan
Kardec» - 'I'agu at.inga (DF) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Centro Espírita de ltu - Itu (SP) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)
Centro de Promoção Social Cônego Luiz
Biasi - "CPSCLB» - São Paulo (SPI
(Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
19841
Centro Social Santa Cruz - S~o José do
Rio Preto (SP) (Decreto n? 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Comunidade 58 - São Gonçalo (RJ) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Conferência de São Vicente de Paulo .:.Coração de Jesus (MG) (Decreto n:'
90.564, de 27 de novembro de 1984l
Confraria de São Vicente de Paulo Mutum (MG) (Decreto n? 90.564,-de 27 de
novembro de 1984)
Congregação das Filhas de Santa Teresa
de Jesus - Crato (CE) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Congregação das Irmãs Franciscanas de
São José :- Florianópolis (SC) (Decreto
n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Congregação de São Bento das Irmãs
Missionárias - Sorocaba (SP) (Decreto
n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Creche Nossa Senhora de Fátima Londrina (PR) (Decreto n? 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Creche «Semiramis Braga» - Apucarana (RP) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)

Fundação Alto Taquari de Ensino Superior - FATES - Lajeado (RS) (Decreto
n:' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Fundação «Instituto de Ensino para
Osasco» - Osasco (SP) (Decreto n:'
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Grêmio Espírita «Atualpa Barbosa Lima» - Brasília (DF) (Decreto n? 90.564,
de 27 de novembro de 1984)
Grupo de Assistência Espiritual Eurtpedes Barsanulfo - Taguatinga (DF) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
19841
Grupo Espírita «Batutra» - São Paulo
(SP) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Hospital Nossa Senhora da Piedade Eloi Mendes (MG) (Decreto n:' 90.564, de
27 de novembro de 1984)
Instituto São Vicente de Paulo - Céseia
(MG) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Lar e Creche São Francisco - Ipamer i
(GO) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Lar São Nícolau - Avaré (SP) (Decreto
n'' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Obras Sociais do Círculo de Renovação
Espiritual - Fortaleza (CE) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Obras Sociais e Culturais Felicianas Curitiba (PR) (Decreto n? 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Obras Sociais da Diocese de Uruacu Uruacu (GO) (Decreto n? 90.564, de 27 de
novembro de 1984)
Obras Sociais de Nossa Senhora do Sagrado Coração - Niterói IRJ) (Decreto
n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeíro de Itapemirim - Cachoeiro do Itapemirim (ES) (Decreto n? 90.564, de 27 de
novembro de 1984)
Santa Casa de Misericórdia da Paraíba
- João Pessoa (PBl (Decreto n? 90.564,
de 27 de novem bro de 1984)
Santa Casa de Misericórdia de São Gotardo - São Gotardo (MG) (Decreto n?
90_564, de 27 de novembro de 1984)
Serviço Social Educacional Beneficente
- SESEBE :- Rio de Janeiro (RJ) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)
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Sociedade de Assistência aos Necessitados (Abrigo dos Velhos) - Paranaguá
(PR) (Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade
Beneficente
São
Pedro
Canísio - Bom Princípio (RS) (Decreto
n:' 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade Espírita "Cinco de Setembro»
- Ribeirão Preto (SP) (Decreto n:'
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade Filantrópica «Humanitas. São Jerônimo da Serra (PR) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade Lítero Musical de Ribeirão
Preto - Ribeirão Preto (SP) (Decreto n?
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade Musical São Sebastião de
Passagem de Mariana - Mariana (MG)
(Decreto n? 90.564, de 27 de novembro de
1984)

Sociedade Pestalozzi de Campinas Campinas (SP) (Decreto n:' 90.564, de 27
de novembro de 1984)
Sociedade de São Vicente de Paulo de
Catanduva - Catanduva (SPj (Decreto
n? 90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade de São Vicente de Paulo de
Formiga - Formiga (MG) (Decreto n:'
90.564, de 27 de novembro de 1984)
Sociedade de Umbanda Luz Divina Aquídauana (MS) (Decreto n:' 90.564, de
27 de novembro de 1984)
União Geral Armênia de Beneficência UGAB - São Paulo (SPj (Decreto n:'
90.564, de 27 de novembro de 1984)

Visão Mundial - Belo Horizonte (MG)
(Decreto n'' 90.564, de 27 de novembro de
1984)

v
VALE NORTE ALUMÍNIO LTDA. - V.
Capital Social
VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A.
- DOCEN A VE - V. Capital Social

w
WALTER LEE REDG ER - Imóvel Rural
- Município de Rio Verde (GO) - Aquisição - Autoriza (Decreto n'' 90.307, de
10 de outubro de 1984)

iNDICE DO APENSO

c
CRÉDITO SUPLEMENTAR - Ministério
da Educação e Cultura (Decreto n?
90.182, de 11 de setembro de 1984, publicado no DO de 12 de setembro de 1984)
Ministério da Saúde - Diversas Unidades (Decreto n'' 89.705, de 24 de maio de
1984, publicado no DO de 25 de maio de
1984)

Ministério do Trabalho - Diversas Unidades (Decreto n:' 89.705. de 24 de maio
de 1984, publicado no DO de 25 de maio
de 1984)

