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' Art. 19 Na discriminação das praças
das Exerças Armadas; de que trata o
artigo 19, inciso I, do Decreto n9 30.034,
de le de outubro de 1951, fica acres.:
cida, na categoria "d". a especialidade
de "Paloleiro", para efeito de percep-
ção da gratificação de especialiaade,
prevista no Código de Vencimentos 'e
Vantagens . dos Militares, tendo em
vista o que esee,belece -o parágraea
único do artigo .84 rio referido Código.

Art. V Este decreto entrará em vi-
gor na data da con.stituição da espe-
cialidade em c-anat.-revogadas as dis-.-
posiOes em contrário.

Brasília ., D. ro ., em 14 de maio de
1962: 1419 da Independencia e 749 tia
República. •

DECRETO Ne 976, DE 11 37i

• MAIO DE 1962
•

Dispõe sôbre inscrição em concurso
para provimento de cargos de ?ha-
gistério, em estabelecimenlos ofi-
ciais do ensino.

O Presidente de Conselho de Mi-
rastros, usando da atribuição que lhe
confere o art. 18, n9 III, do Ato Adi.
cional a Constituição Federal, de-
creta:

Art. le? Não será admitida a inseri-. _
çao em c)neurso, para cargo de ma-

!Basteei° em estabelecimento oficial de
ensino secundário ou superior, de can-

1 didato que seja. ocupante efetivo de
cátedra no mesmo estabelecimento.

Art. V Este decreto entrará em vi-
gor na data de sua publicaeão, levo.
gadas as disposições em contrário.

Brasília, em 11 de 'maio 'de 1962;
1419 da Independência e 749 da Repú-
blica.

TANCREDO NEVES

António de Oliveira Brito
Armando Monteiro	 •

Acrescenta a especialidade "Paiolei-
ro" das renas Armadas, na classi-
ficação ' do artigo 19 do Decreto
ri.9 30.034, de 1 de outubro de Int
para efeito de percepção de "grati-
ficação de especialidade e função",
prevista na Lei n9 1,316, de 20 de
janeiro de 1951.
O presidente do COnselho de Minis-

tros, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 18, Item ItT, do Ato
Adicional à Constituição Federal, de-
creta:

DECRETO N9 982 — DE 14 DE
MAIO DE 1962

TANCREDO NENTS	 •

Angelo Nolasco

DECRETO N 9 983 -- DE 14 DE
?AMO DE 1962 -

,
Reconhece a existência de sêca em

tire4 da região Nordeste.
O Presidenee do Coneelhe de Minis-

tros, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 13, item III, do Ato
Adicional, nos térrnos do artigo 39 do
Regulamento da Lei n9 3.692,, de 15
de dezembro de. 1959 (Decreto número
47.890, de 9 de março de e960), e,
ainda,

Con.siderandO que o Conselho Deli-
berativo da Superintendência do Dee

-zenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
através da Resolução número 453, de
11-5-62 propõe o reconhecimento em
regime de séca e. portento, em estado
de emergência, áreas da legião nor-
deste, .

Considerando, enfim, o mais que
consta da Exposicão de Motivos, em
que o , Superintendente encaminhou a
proposta do Conselho Deliberativo ao
mesmo órgão, decreta:
- Art. 1 9 Fica reconlieelda a exist.an-
CU de seca, e, portanto, em estado de
emergência, as áreas que, de cabido
com as informações já disponíveis ou

suam recolhidas pela Secretaria
Executeva da SUDENE, apresentem as
caracterestleas seguintes:
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TANCRED0 NEVES

Souto Maior-__
DECRETO N9 975, DE 11,D1

MAIO DE 1962

cria ntn Brasil a Subsecretaria do
"Consed enternationai du Sport Mi-
litaire" para a América Latina e dei
outras providéncias.

O Presidente do Conselho de Minire-
bros, usando da atribuição que lhe
confere o art. 18, item III, do Ato
Adeeional a Constituição Federal -e,

Considerando que:

a) a Assembléia Geral do "Cansei;
Iriternational du Sport M ti It a ire
XCISM)", realizada no Teheran
pan, em outubro de 1960, por espe-
cial deferência criou no Brasil a Sub-
secretaria para a. América Latina;

b) a Subseeretaria tem por finali-
dade:

— repreeantar o CISM na América
Latina Incrementando as práticas des-
portivas entre militares e desenvol-
vendo as relações de amizade entre as
Fôrças Armadas cio Brasil e suas cone
gêneras das diferentes Nações filiadas
ao "Zonseli International da Sport
Militaire";

— promover a estreita ligação entre
os patroa da América Latina e o CLS:V1
de modo a asseguralalhe a troca mú-
tua de idéias em beneficio da prática
e da difusão da educação física e dos
desportos;

c) há necessidade da existência de
pessoal para o desempenho das fun-
çees inerentes à mesma Subsecreta-
ria; decreta;

.Art. 19 A Subaecretaxia do "Conseil
International du Sport a/inteire
(CISM)" para a América Latina, no
Brade criada pela Assembléia Geral
do CISM. realizada em outúbro de
1960, deverá funcionar sob a égide do
Estado—Maior dan Fôrças Armadas.

Art. V A Subsecretaria será consti-
tuída ee 1 (um) Oficial Superior para
as funções de Subsecretário, 1 (um)
Capitão e 1 (um) Oficial do QAO ou
assemelhado como Assistente e dotado
de pessoal auriliar julgado necessária
ao seu funcionamento, pertencente ao
quadra efetivo do Estado—Maior das
Pórças Armadas.

Parágrafo único. As funções de
Subsecretário e das Assistentes serão
exercias sem prejuízo de suas fun-
ções normais e suas nomeações efe-
tuadas pelo Presidente da República
por proposta do Chefe do LaVIFA.

Art. 39 As verbas para -atender ao
trâmite de serviço burocrático são as
providas pelo CISM.

Art. 4e Dentro de 30 (trinta) dias
a partir da publiceção do presente
Decreto o Subsecretário em exercício
devera apresentar, para aprovação do
Chefe do EMFA, as normas de fun-
cionamento da ,Subsecretaria.

Art..- 5" Late decreto, entra em vigor
ea data de sua publicacão, revogadas
is disposições em contrário.

Baa,sfiia, D.e", em 11 de maio de

K
621 141e da Iftdependência e 749 alas
pública.

TANCREDO NEVES

Angelo NOlasco

João de Segadas Vianna
Clóvis M. Travassos

e
a) precipitação pluvlométilea

ferior a 50% (cinqüenta yor cento) da
média normal; e -

b) distribuição irregular de chuvas
cora reconhecidos obstáculos nas ati-
vidades agrícolas ou, ainda, inexisten-
cia de forragens naturais; quando o
"deficit" 'de chuvas fôr inferior a 50%
(cinqüenta por cento) e eupertar a
30% (trinta por cento) da . média
normal.

Art. 29 teste decreto entrará em vi-
gor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em oonerário.

Brasília, 14 de maio de 1ee2; 1419
da -Independência e 749 da República.

- TA-N(23E110 NEVES

Alfredo Ndsser
Angelo Nolcisco
João de Segadas-Incutia
TValther Irarei!' á Salle,s
Virgílio Thvorá
Armando Monteiro '
Antônio de Oliveira Brito

, André Franco 2..."oritoro'
Clóvis M. Travasses
Souto Maior
Ulyssés Guimarães
Gabriel de R. Passos

DECRETO Nv 9Ge — DE 7 se tasio
• DE 1962

11ipk4ério da Saúde, poderão ter
aerizado WS seus membros o uso dcs
emblema distintivo • em sous eoPsulteed, 4
rios, residências e carros, a fim de Reei
assegurar maiores facilidades no exerel
cicio de suas atividades.

Art. 59 Coinpete ao Ministério da. •
Saúde, pelo seu órgão próprio de f1s-1
calização profissional a aplicação do' •
disposto neste Decreto.

Art. 69 As entidades nacionais de
saúde, públicas ou privadas, dentro do'
prazo de sessenta dias deverão já ter,
em uso o emblema de que trata esto .
Decreto.

Art. 79 C) presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação, .
revogadas as dispcsições em contrário.

Brasília, em 7 de maio de 1992; 1419.
da Indep.enclência e 749 da República.' e

TANCREDO NEVES

Souto Maior.
•

ceiam° 1X
Disposições Transitórias

Art. 22. Enquanto não for criado,
pelo Congresso Nacional, o Cargo de
Diretor, de provimento em Comissão,
do Responsável pelo 8. D. terá-uma
gratificação Símbolo 1-P, designado
pelo Ministro de Estado.

•Ari. 1 9 E' obrigatório o uso, pelas
entidades nacionaie de saúde, públicas
ou privadas, da emblema dietintivp das
proliseee.s machie:as e pata-médica-a re-
presentado poe tun bastão serpetarár.io

-na côr • vermelha eleare fundo banco,
ins.tiedido pela Lei ra 3.9e0, de 20 de
setembro de 1961 e representado no
desenho anexo.

§ 19 As disposições deste ertIgo não
se aplicam aos Se.viço s. de Saúde das
Forças Armadas do Pais, que conser-
vara° ô uro de Eneblema da Cruz Ver-
melha Interaaeienel • estipulado nos.
tratadas e convenções internacionais
firmados pelo • Brasil.

1 29 O uso do emblema de que trata
êsee artigo é privativo das entidades e
classes profissienais mencionadas,

Art. 20 As entidades compreendidas
no artigo 1 9 deverão provedencier para
que seus médicas., enfermeiras e de-
mais emembros das profissões .para-
médicas, quando no exercício de sufis
atividades em laspitals, - casas de saú-
de. centro de saúde, postos de higiene,
centras e postas de puericultura. •dis-
pennários e ambulatórios, sanatóeios,
órgãos -móveis de profilaxia . e de as-
sistência e . outros, de natureza mé-
dico-saniteria - ou assistencial porteie):
o emblema direntivo, com a •.`dentifi-
cação do grupo profissional a• 'quel
pertencem	 anedie°, - enfermeirole
etc.).	 •

Regulamenta 'a Lei n9 3.960, de 20 de
, setembro de 11111, que instituiu,. obre-
' gatõrianiente, o uso . cle distintivo das
prol 11e -7ft ecitces e 2)aï':-.aic2S`.

O Presidente do C‘onselho cie :álnis:
tros, Usem:cio da atribuição que lhe•con-
fere , o ara 18, item III,. .cia Emenda
Constitucional n9 4, a fan de ser re-
gulahuida a-Lei n? 3,9e0, de 20 de
setembro de 1961, publimda no Diário
0/ içial de 2 de outubre, do mosnio ano,

, decreta: •.	 •

' Art 39 'Nas ambulkincias e carros
destinados ao semeia() e transporte de
doentes, o . emblema distintivo de que
treta, éste Det.le.ter será graeado nas
celaes recomendadas e cai leu' bem
visível, para garantia de sua identifi-
cação e livre trânsito.

Art. 49 Os Órgãos pronssiaaais
existência legal quanee eolicitaecat aol

_-
DECRETO N. 572 — DE 10 DE

uno DE 1562

Dá nova redação ao 9 2e do artigo
do Regulamento do Pessoal do Mi;
nistério das Rellr.-3?-3 Exteriores,
aprovado peio Decreto nY 2, de 21
de setembro dc 1951

(Publicado no Diário Oficial de 11
de maio de 162 — Seiro I — Par-
te I).

Retificação
Na referenda, elide ea ler: João Gou-

lart, Tancrecio Neves, San Tiago
Dantas.	 ‘_

Leia-se: Tancredo Neves, San Tia-
go Dantas.

DECRETO N.9 973 e- DE 10 DE
.	 mAlo DE 1962

Considera urgente os sen n.'ços do Pla-
no Quinquenal de Obra. do Sanea-
mento e dá outras providências.
(Publicado no Diário Oficial de 10

de maio de 19e2 e- Seeeo I).
Retificação

No 3.9 considerando, onde se lê:
... aproveitamento .midreletrico ou
fins . r.

Leia-se: ... aproveitamento hidre-
létrico ou fias ...•

No 'artigo C, onde se lê: . • . gra-
t!fier.Vio • especial do que trata ...

•Leia-se:	 gratlfleaçãdeespecied de
que trata ...


