
ANEXO •

(Art. 44 .,do Decreto-lei n9 1.468 de 12 de neer) de 1976)

REFERENCIAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO
GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO JUDICIAM) CUIM) JF-AJ-020

CATEGORIAS FUNCIONAIS C8DIG0 REFERÊNCIAS DE VENCIMEtTO
..

'	 ü	 récnicol Judiciario 3F,AJ-02I Classe Especial de 54 a 57
Classe	 C	 de 49 a 53
Cl asse	 B	 de 44 a 48
Cl asse	 A	 de 39 a43

•
Oficial de Justiça )F-AJ-025 Classe Especial de 39 a 41

Classe Unica	 de-35 a 38

..	 AUxiliar JudiçiErio ,3l-AJ-022 Classe Especial de 39 a 41
Classe	 B	 de 35 a 38
Cl asse	 A	 de 31 a 34

-	 Agente de Segurança
Judiciaria

,3F-AJ-024 Classe Especial de 35 a 37
Classe	 C	 de 31 a 34-
Cl asse	 B	 de 26 a 30
Classe	 A	 de 21 a 25

.
i e	 -	 Atendente Judiciírlo JF-AJ-023

,-.
Classe Especial da 35 a'37
Classe	 C	 de 31 a 34
Classe	 13	 de 26 a 30
Classe	 A	 de 21 a 25

—
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DECRETO ' N9 77.590 — DE 12 DE
WIAIO DE 1976

Declara de utilidade pública, para
\ fins de constituição de servidão ad-

ministrativa, faixa de terra desti-
nado, à passagem de linhas cie
transmissão de Fumas	 Centrais
Elétricas S. A., no Estado dó Rio
da Janeiro.	 •
O Pr:esidente da República,

Usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da 'Constituição,
tendo- em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, re-
gulamentado pelo Decreto n9 35.651,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta dâ Processo núme-
ro MIVLE 703.347-75,

DECRETA:
- Art. 19 Ficam declaradas de utili-
dade publica, para fins de consti-
tuição de servidão administrativa, as
áreas de terra; situadas na faixa de
66,00 (sessenta e seis) metros de lar-
gura, tendo como deo ás linhas de
transmiesão II e III, a serem estabe-
lecidas entre as Subestaçees de
Adrien6polis e de Rocha Leão, nos
Municinios de Nova Iguaçu e Casai-
miro de Abreu, no Estado do R:9 de
Janeiro, cujo projeto e planta de st-
tuaçito re? T5-75.076 foram aprovados
-par ato do Diretor da Divisão de.
Cone:não cie Serviçes çle Elotricelacle.
do Departamento Nacional de Aguas
e Energie. Elétrica, no Processo nú-
mero	 703.3;17-75.

2? Pica autorizada a Fumas
— Centrais Ele'trieas S. A. a pro-
mover a constituição de servidão ad-
ministrativa ws referidas áreas de
torra, na forma da legislação vigen-
te, onde tal Se fizer necessário, para

• a paesagern das linhas de transmis-
são de que trata o artigo anterior.

Art. 39 Pica reconhecida a conve-
niência da constituição de servidão
adininistrativa necessária em favor de
Diurnas — Centrais Elétricas S. A.,
para o fim indicado, a qual com-
preende o direito atribuído à empre-
sa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e ma-
nutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou recons-
truções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o ace.s.so à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.

Peeágrafo único. Os pronrietários
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mes-
mas ao que for comnatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em conseqüência, cia prática, dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou cauaem danos, incluí-
dos entre eles os de erguer constru-
ções ou fazer plantações de elevado
porte.

DECRETO N9 77.591 — DE 11 DD
luro DE 1076

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, cimas de terra
necessárias à construção cia subes-
tação Rua Larga, cia LIGHT — Ser-

	

viços de Eletricidade ,S A no Es 	
taacy cio Deo .Ze Janeiro.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
tende em vista o disposto :ao arti-
go 151, letra "b", do Código de Aguas,
no Decreto-lei ne 3.365, cie 21 de Ju-
nho cie 1941, e o que consta .3t) Pro-
cesso 119 IVIAU 705.357-74,

DECRETA:

Art, 19 Ficam declaradas de utili•
dado pública, para fins de de:sopro-
T)119.C:fiD,	 de terra designadas
como Lote 1 e Lote 2, TaepectiW men-
te, medindo 1.430,00m2 (hum mil,

	

quatrocentos e trinta metros quadeo	 -
cios) e 3.9a4,60rad. (três mil, 110Ved211-
tos e noventa e quatro metros e ses-
senta decímetros quadrados), respecti-
vamente., de propriedade partticular,•
necessárias à implantação da subesta-
ção Rue, Larga, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

Art, 29 As áreas cio terra, referi-
das no aiti,go anterior, compreen-
dem aquelas constantes da planta

- n9 3.486, aprovada pelo Diretor da
Divisão de Concessão de Serviços de
Eletricidade do Departamento Na ciu-
iscil de Aguas e Energia Elétrica, no
•Processo n9 1VIME 705.387-74 o assim
descritas:

a) área de terra com 1.43,00m2
(hum mil, quatrocentos e trinta me-
tros quadrados), designada por Lote
1. do PAL-21 511, medindo 47,00m
(quarenta e sete metros), de frente
para a Rua Alexandre .Mackenzie.;
alinhamento do PA-O 008, em curva
reterna r a-lu:odiai:adia a um raio de
200,00m (duzentos metrcs); nos fun-
dos mede 44,92mi (quarenta e quatro
metros e noventa e dois centímetros)
anais 0,56cm (cinqüenta e seis centá-
metros) .aprofundando o terreno e
mais 14,00m (quatorze metres) alar-
gando o terreno; 24,02m (vinte e
quatro metros e dois centímetros)
direta e 37,45m (trinta e sete metros,
o quarenta e cinco centim.etros) s es-
querda; e

b1 área do tairrit com 3.904.60m2
(•rês mil, novecertos e noventa e
quatro metros e sessenta decímetros
quadrados), designada por Lota 2, do
PAL-31.511, medindo 8358m .(olten-
ta e três 'Metros e cinqüenta ( oiti)

• -Mim:nes). de fronte para Rua Ca-
merino, nos fundos configurando um
ângulo obtuso interno, mede 	
37,53111 (trinta e ..sete metros o cin-
qüenta e três centímetros), mais 	
44,92m (quarenta e- quatro metros e
noventa e dois e:altímetros);
47,20rn (quarenta o sete metros e vin-
te centímetros) à direita e 47.42m
(evarenti• e °ete ne)tros e quarenta e
deis centímetros) à esquerda.

Art. Sle A LIGET — Serviços de
i r' L r:c 	 . iica autorizada a

promover a cicsapropriação das refe-
ridas áreas de terra, na forma da
legislação vigente, com seus recursos
prõprios.

Paeleeafo Cmricc. N.03 termos do
lartio 15 do Decreto-lei n9 3.5'05, d-
21 de junho de lel, eiedifieo d.o. pael

£1.9% n•IfliC.r.:trut 2 jg-:, o 'c2J:.‘1.9..2nit •°d 1"-l
er
:rg

a ir:vacar oa cairáir 'r ao. 'tare•-51ree.,-3.D;
prce'SSO de desaPtopriaaeo, para fins
de imissão d posse nas Anstn

terra abranaedns por este Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publ ioaçaa 5 Te-
vexadas as dispeziçôrs en ,...ontrário.

Brasília., 12 de maio de 1976;
1559 da Independência e 859 da
República.

ERNESTO Grasso
Shigealei Ueki

DECRETO N9 77.592 -- Da 12 DE
MAIO DE 1976

Declara de utilidade pública, -para, .
fins cia constituição de servidão acl.
ministrativa, faixa cie terra desti..
nada à passagem de linhas de trans-
missão cie FURNAS — Centrais Elé-
tricas S. A., no Estado do Rio de
Janeiro.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe con-
fere o artigo 81, item XII, da Cons.
tltuição, tendo em vista -o dispastO
no artigo 151, letra, -"c", do Código
do Aguas, regulamentado pelo De-
creto n9 35.851, cie 16 de julho de
1954, e do acordo com o .que ccinsta
do Processo MME n9 703.346-75,

DEcilETA:
Art, 19 Ficam declaradas de -utill.

dado pública, para fins dá constitui-
ção co servidão administrativa, as
áreas de •torra situadas na faixa de
66 (sessenta e seis) metros de lar-
gura, tendo coito eixo as linhas de
transmissão a serena estabelecidas en-
tre as subestações de Rocha 'Leão e
do Campos (circuitos II e III)., era
345 kV, nos Municípios de Casiniiró
cie Abreu e de Campos, respectiva-
mente, no Estado do Rie de Janeiro,
Cujo projeto -e planta de situação, tiú,
mero REX-124.781, foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Coa.
ceesão cie Serviços de Eletricidade dó
Departamento Nacional de Aguas -e
Energia Elétrica, no Processo IvIME
n9 7113.346-75.

Art. 29 Fica autorizada. a FURNAS
— Centrais Elétricas S. A. a pro.
mover a consti'tuição de servfdão ad-
ministrativa nas Deferidas áreas de
terra, na forma dá legislação vigen.
te, onde tal se fizer necessário, para •
.a cie rias linhas de transmisà.
sõio de que trata o artige anterior.

Art, 39 Fica reconhecida, a can-
veniência da constituição de servidão
valministrativa necessária, em favor
-de PERNAS — Centrais Elétricas
S.A., para o fim indicado, a qual
canpree.nde o direito atribuído à . ein-
presa conceasionária de praticar to-
dos os atos de construção, op.e.ração
e manutenção das mencionadas li-
nhas de transmissão é de linhas tele-
gráficas ela telefônicas aux:lb-toeis, bem
corno suas possíveis alterações ou ré-
construções, sendo-lhe assegurado,
ainda. o acesso à área da servidão
através de prédio servierite, desde
ra re- a h	 ontet via praticável.

Parágrafo único. Os proprietários
das áreaS de terra atingidaS pelo

o uso o gozo das Ines-
mas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se
orn conseqüência, da, prática, dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluí-
dos, entre eles, os de erguer cens-

• truções ou fazer plantações de ele-
vedo peste.

Art, 4? A FURNAS Centrala
Elétricas S.A. poderá promover em.
Juize as modidat necessárias à cens-
tituição da servidão aCcninistrativa,
de caráter urgente, utilizando o pra-

Jes-rjel l retebeleciclo no Decre,
to-lei ne 3.365, de 21 de junho de
1941, cena as modificações 'introduzi.
das nela Lei n9 2.790, de 21 de maio
de 1950.

T?te Drcre.to entrará em vi-
gor na data cia sua publicação, re-
vogadas as dispesiçõss cru centraria.

ie-eerea	 TN, 'o (1c 1976;
1559 da Independência, e 889 da
República.

Era:TESTO MN=
214-fgraM tIoki •

—
DECRETO Ne 77.593 — Da 12 DE

MAIO DE 1970
Concsde à Minérios Industriais do

Sul S. A, — I,IINEL o direito do
quartso no Município de

Urussanga, Estado de Santa Cata-
rina.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe con-
fere o art. Cl, item III, da Consti-

•
Art. 49 A Furnas — Centrais Elé-

tricos S. A., nadará promover, em
PS medidas necessãrias à core-

tituici1n c5	 as-vidão ridministrativa
et-a/freando o lr o-

oerra .11orzie 'al eetabel-taido no rir:ereto-
!ei 11.9	 C19	 clo jambo da .1941,
r	 :ir; e- e -u;eree•!res introdes*.das
Ti:rd ri.° 9,72(i, de 21 de maio do 3955.

Art. S9 Este Diaere.to entrará em
vie.or na data da sala publicação. Te-
voondes as d isposiçÕes em contrário.

Brasília, 12 de maio de 1976;
155? r11, Independência e 889 da
República.

EpágasTo Gamar.,
Shigeaki Velei

•
e

'ff


