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LECRETO N° 55.297 --- D8 28 De
DEZLIV/BRO DE 1934

D-el-ra de utilidade pública, para
.t.,tr; de desapropriarão, os terrenos
edificados que menciona, enz
Esicdo do Pará.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-
t.eo 87, .item I, da Constituição. e nos
te..mas do artigo 5 9, alínea In, do De-
ci. c o lei n 9 3.365, de 21 de junho de
net, com os alterações constantes da

.	 2.733, de 21 de inalo de 1956,
ci-utta:

Art. 1 ? Ficam declarados de utili-
d.:ee pública, para efeito de desepro-
r erçeo, os seguintes terrenos edifica-

I - Terreno edificado à Av. Go-
v .redor José Malcher n9 1.148, de
plcurieda•de de Olga Hachem Thome
encane, constituída por um polígono
treeular,. com os seguintes elementos:
da frente, pela Av. Governador José
;A,Ielcher, em linha reta, medindo de-
zenove metros e sessenta e cinco ceie-
tioicaes (19,65m); pela lateral direi-
ta, confinando com terreno de tercei
ros, em linha quebrada constituída de
três elementos, com as seguintes di-
reen.-õze; o primeiro elemento, em U-
rbe reta, em direção aos fundos, for-
raando com a Av. Governador José
IIalcher um ângulo interno de seten-
ta e sete graus (779) e medindo quaa
rente e sete metros e oitenta centí-
me:res (47,80m); o scaundo elemento,
era linha reta, formando com o pri-
meiro um ângulo interno de oitenta e
otio graus (83 9) e medindo dez me-
tims (10,e3m); o terceiro, em linha re-
ta, dirigida para o fundo, paralela.
'alente ao vimeiro, medindo sessenta
rne'res e treze centímetros (60,13m);
pilo; fundos, confinando com terreno
de terceiros, em linha reta, formando
cam o último elemento da lateral di-
reita, um ângulo de noventa •raue
(6V), medindo nove metros e setenta
eme , Imetres (9,713m); peia lateral es
ale arda, confinando com terreno de
terceiros, em linha reta, formando com
o travessão dos fundos um farte,ulo de
noventa graus (909), dirigida à Av.
Cmeanador José Malcher, medindo
c:nto e dois metros e vinte centíme-
tros (102.20m); perfazendo uma área
total de mil quatrocentos e•cincitenta
ntetros quadrados (1.450,09 m2).

II - Terreno edificado à Av. Go-
vcirnedor José Malcher n9 1.192, vs.
(ter elas com a Av. Generalíssimo Deo-
tie. o, de propriedade de Lygia

cie Araõio Charnié, constituindo
nau polf"ono Irregular com os seguin-
tes elementos: pela Av. Governador
Jree elalcher, em linha reta, IA-p.[1.111-
d.) trinta e três metros e trinta cen-
aimetros (33,30in), até atingir a es-
quina da Av, Generalíssimo Deodoro;
ta esquina, em linha reta, fazendo

-ido obtuso com a Av. Governackee
,Tc Malcher e a Av. Generalíssimo
eermrioro, medindo dois metros e que-
r-ia e cinco centímetros - (2,45m);
peia. Av. Generalíssimo Deodoro, em

reta, a partir da esquina, até
oe i neir os limites de terreno de ter_
ecerès, medindo quarenta e quatro me-
tros e cinqüenta centímetros (44,E•3m);
pelos fundos, confinando com terreno
de terceiro, em linha quebrada com-
posta de dois elementos, com traves-
são em sentido paralelo à Av. Gover-
nador José Malcher, medindo:respec-
tivamente doze metros e oitenta cen-
ehnetros (12.80m) o dezesseis metros
e oitenta centímetros (18,8Cm) ; pela
lateral esquerda, eia linha reta, diri•
gida à Av. Governador José Malcher,
em sentido paralelo à Av. Generalís-
simo Deodoro, confinando com terre-
no da terceiros ., medindo quarenta e
um metros (41,00m); determinando
uma área, total de mil quatrocentos e
vinte e sete metros quadrados 	
Q1.427,00 m2).

Art•. 29 A área constituída pela de-
sapropriação dos terrenos edificados
referidos no artigo anterior, destina-
se à Sede da Reitoria da Universi-
dade do Pará.

Art. 3? Éste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas as disposições cm
contrário.

Brasília,- 29 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re-

H. CASI • LLO BRANOD

Flávio Lacerda

De:GRETO N9 55.298 - nz 29 DE
DEZEIVIDRO DE 1984

Declara de utilidade pública, para de-
soPropriacão imóvel que menciona,
situado em "Curitiba, no Estado do
Piraná.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-
go 87,. item I da Constituição Federal,
e de acordo com o Decreto-lei número
3.365. de 21 de junho de 1941, altera-
do pela lei n9 2.786. de 21 de maio de
1958, decreta:

Art. 1 9 É declarado de utilidade
pública, para desapropriação, o imó-
vel situado à Rua Munhoz da Rocha-
n9 820 em Curitiba, na Estado do
Paraná, de propriedade de Luiz Gil
de Leão Filho, ou seus herdeiros ou
euces sores, tudo de acôrdo com o pro-
cess o protocolado na Diretoria de En-
genherie da Aeronáutica sob o núme-
ro 7.106/64.

Art. 20 Destina-se êsse imóvel à
residência do Comandante da Escola
de Oficiais Esnecialistas e de Info.n-
tarta de Guarda.

Art. 3° Fica o Ministério da Aero-
náutica autorizado a. promover a efe-
tivação do desapropriação de que tra-
ta o presente decreto , na, forma do
artiee) 10 do Decreto-lei n9 3.385, de
21 de junho de 1941 correndo as das-
rosas à conta dos recursos orçamen-
tários próprios ou de entras de que
dispuser.

Art. 49 Na forma e para os fins
da artigo 15 do Decreto-lei n9 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
lei n° 2.788, de 21 de maio de 1956, a
preSente desapropriaeão é declarada
de argência, para efeito da imedia-
ta imissão ele posse.

Art. 59 O presente decreto entra-
rá em vigor na data de sua publica-
cão, revogadas as disposições em con-
trário.

Brasília. 29 de dezembro de 1984;
143° da Indepenclencia o 78 9 da Re-
pública.

H. Cesrumo Brusco
•, Márcio de Souza e Mero

DECRETO N9 55.299 - Da 29 eta
DEZEMBRO DE 1964

Altera v Regulamento de Uniformes
para a Marinha do Brasil, aprovado
pelo Decreto número 34.838 de 3 de
dezembro de 1953.
O Presidente da República, lisan•

do da atribuição que lhe confere o
Artigo 87, inciso 1, da Constituição
Federal, decreta:

Art, 19 Fica alterado o regulamene
to de Uniformes para a Marinha, do
Brasil, aprovado pelo Decreto núme-
ro 34.868 de 3 de dezembro de 1953,
de modo a restabelecer o uniforme
"Jaqueta Branca", suprimir o uni,.
forme "Summer Jacket" e criar o
uniforme "Jaqueta Azul".

19 A Jaqueta Branca será de pos-
se obrigatória.

29 A Jaqueta Azul será de posse
obrigatória para cs oficiais que sia.
vam em comissões no exterior e de
posse facultativa nos demais casos.

3 9 O Uniforme "Summer Jacket"
poderá ser usado ainda pelo prazo de
um ano a contar da data da publica-
ção déstO decreto.

Art. 29 . Pormenores relativos à des-
crição. uso e outros detalhes, serão
baixados pelo Ministro da Marinha.

Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília , 29 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 7G 9 da Re_
pública.

II. CAsrELLo BRANCO

Ern-sio de Mello Baptista

DECRETO N9 55.300 - DE 29 ez
DEZEMBRO DE 1964

Altera dispositivo do Regulamento
aprovado pelo Decreto a° 47.973,
de 2 de abril de 1960.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 87, inciso I, eia Constituiçeo, de-
creta:

Art. 1 9 O artigo GB do Regulamen-
to para a Escola Naval, aprovado pelo
Decreto ne 47.973, de 2 de abril de
1910, passa a ter a seguinte redaç5o:

Art. 68. Enquanto perdurar a ne_
cessidade de acelerar a formação de
oficiais, a critério do Ministro da Ma-
rinha, a duração dos cursos da Es.
cola Naval será reduzida para quatro
anos e meio, sendo o estágio e,colar
realizado em quatro (4) anos e o es-
tágio de adaptação, cm seis (6) me_
ses.

1 9 Nessas condições, o eseeeio de
adaptação será reduzido para uni pe-
ríodo de instrução, apenas.

29 As presentes disposições alo%
oam-se, igual e indistintamente, a to_
dos os aspirantes.	 •

Art. 20 Este Decreto entrará em vi-
gor na data de sua publicação. revo_
godas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de (ezetnbro de 1964;
143 9 da Independência e 7e 9 da Re-
pública.

H. CAsi _imo BRANCO

Ernesto de .112llo

DECRETO No 55.301 - ne 2e na
DEZEMBRO rE 1964

Dispõe sóbre o emitindo:Lm:mito pro-
visório do p_ssoal	 rzvel
Versitj.Tio:
O Presidente da República, usan-

do das atribuições que lhe confere o
artigo 67, item I, da Constituição,
decreta:

• Art. 19 1:cam aittorleadas as .D1-
visões de Pessoal ou órgãos equiva.
lentes do Serviço Civil do Poder
Executivo, inclusive das autarquias,
a aprovarem o enquadramen f,2 pro-
visório do pessoal de nivel universi-
tário e a providenciarem o paga.
mento das diferenças devidas, obser-
vadas as normas e critérios legais
vigentes aplicáveis à, espécie.

Art. 29 Fica estabelecido o prazo
improrrogável de 120 dias para "o
encaminhamento ao Departamento
Administrativo do Serviço Público
da proposta de enquadramento defi-
nitivo do pessoal a que se refere o
presente decreto, sob pena de sus-
pensão da execução e nulidade do
enquadramento provisório. •

Art. 39 Aprovado o enquadra-
mento definitivo do pessoal o que se
refere o presente decreto, as autori-
dades referida': no artigo 19 promo-
verão, sob pena de responsabilidade,
a reposição imediata das importân-
cias recebidas a, mais com base no
enquadramento provisório,

Art. 49 () presente decreto vigora
a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 29 de dezembro de 19e4:
143 9 da Independência e 76" da Re.
pública.

H. Casear-10 BRANCO

Milton Scares ek,,inpos

Ernesto de Mello B•pesto
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha

Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Tártara
Hugo de Almeida Lenta
Flévio ak, Lacerda
Arnaldo Suss 'Ir nd

Márcio de Souza e Mello
Ragniundo de Dri,lo
Daniel Faz oco
Mauro Th,bais

Roberto de Oliveira Campas
Osvaldo Cores ro da Fatias

DECRE,10 N9 55.173 - DE 10 az
DEZEMITRO DE 1984

Classifica os cargos de nível superior
da Mele de Viação Paraná-Sanas
Catarina e dispõe sôbre o enquadra-
mento de seus atuais ocupantes.
(Publicado no D. O. de 14-12-64)

Retificação

Na página 11.405, V coluna,
Onde se lê:
8. Manoel Abilbôa
Leia-se:
8. Manoel Abilhôa

DECRETO N° 55.175 - DE 10 ou
DEZUTBRO DE 1964

Regulamenta o registro doa diploiltait
que, nos U-mos do art, 68, para-
grafo único, "ia fine", da Lei se
4.024, de 20 de dezembro de 19610
"conferem privilégio para admissão
a cargos públicos" e dá outras pro-
vidéncias.

(Publicado no D. O. de 11.12.64)
Retificação

Na página 11.332, 39 coluna,
Onde se lê:

.., com o Parecer n9 071-M. i de 2 de
setembro de 1934 ...

Lela-se:
. com o Parecer n9 071-H, de, i3 do

setembro de 1964

DECRETO N9 55.185 - os 10 es
DEZLMBRO as 1904

Altera o Decreto no 4)..198, de 23s
março de 1957, que regulamentou a,
aplicação do art. '79 da ll.,Ci n9 2.18re
de 3 de março de 1954.
(Publicado no D. O. de 14.12.61)

Retificação
Na página n9 11.405, 3e' coluna, ar

Cego 19,

Onde se lê:
.. o Decreta n9 41.194, de ro de mar,

ço de 1957 ...
Leia-se:

. o Decreto n9 41.195, de 26 de mar-
ço de 1957 ...

No art. 39, letra b, onde se le.:
de direção, isso é, de diretor ..
Leia-se:

... de direção, isto é, do diretor


