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EXPEDIéNTE)

MARIO CF1C1AL (Soão 1	 Parte 1)	 Satembro ria 1975

Assinaturas
aa As assinaturas para o'exa

erior serão anuais.
— As assinaturas vencidas

serão suspensos sem prévio
aviso

-- Para evitar interrx,çu
as remessa doa órgãos oficiais,
• renovação de assinatura deve
ser solicitada com trinta (ao,
dias de antecedência.

— As assinaturas das Res.
partições Públicas serão anuais
e deverão ser renovadas até 31
de março.

01 Suplementos As e&
Oro dos órgãos oficiais. NA
serão remetidos aos assinantes
que solicitarem no ato da ano
ainatura.

— Os pedidos de assinata.
res de servidores devem ees.
encaminhados com comprovais.
te de sua situação funcional.

Remessa 4,t Valorar
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ALBERTO DE BRITTO PEREERA

MURAMO

IIRAS4UA

1 274	 uarta-feira, 24,

norLdo da Reda00

O Setor de Redação fundo.
ga, para atendimento do pilblf.
to. das 12 ;Is 18 horas.

Doe Originara
As Repartições Públicas de.
ão entregar no Serviço de

Comunicações do Deputaram-
to de Imprensa Nacional, até
as 17 horas, o expediente desta.
Siada palislicação

• Os originais para publi.
mação, deVidamente autentica..
doei-deverão ser datilografados
*retamente, em espaço dois, em
papal acetinado ou apergami-
ahado, medindo ao lariiaisile
8̀1 x Urra, sem emendas ou
oaattiat. Serão adittitidas cópias
ent tinta preta e kindelével, a
trieériti do

• Os originais encaminha-
dos A publicação nÃo ;lerão ress
tituielos As pastes, ainda que
ao publicados.

RedesitaçUs
"e reclamações pertinentes A

ratitéria retribuída, nos casos
1.1e erro ou omissão, deverão
ger fofmuladas por escrito ao
Setor de Redução, até o quinto
ilta útil subseqüente à publica-

o.

I

Itaialarriçõis a Pairricuuune
Semestre ...i.OWA4,1”8.**.l, Cr$ 	 57,50

ANO mr tuot.olow ***** .*Ir o 04 115100

iixterlà
Ana • 11,3*****MILIMPIL* Cri 165,00

funcisessorace-
Saneara e.. shelpiceak Ca) 43.00
A"!' ...,..0:.11;C*4.*01111f*	 116.00

Rweriar
Asso Ira IlMfailkWili"ét.a C4. 136.00

A remessa de valores dever*
ser feita mediante Ordem de
Pagamento, por cheque, através
do Banco do Brasil,, a favo:
do Tesoureiro do Departanien.r
to de Imprensa Nacional, acom
panhada de esclarecimento,.
quanto à sua aplicação.	 -

. FOR TB AÉREO

ar contratado separadamente com a Deleggalit Regional da 111.C.T.
(Empresa Brasileira de Camelos e Telégrafos), én Brosilis,

NOMBRO AVULSO , •

O preço rio número avulso figura na última pagam de cada exemplar.
— O preço exemplar atrasado lerá acrescida de C4 0,30, as do atesem

ano; e de Ç4:0,50 por ano, se de Irará anteriores.

• _
§ Poderão ser aproveitados no Quadro de Pessaal do Tribunal ora -

orlado,- em. cargos equivalentas, os funcianários ;requisitados de outras ór-
gãos da Administração Federal err exerci cio nas Juntas de Conciliação o
Julgamento subordinadas à nova jurisdição, desde que haja concordância
das órgãoa de origem,

•
.	 IS.° O provimento dos cargos obedecerá; á legislação pertinenté a cada

caso.	 .

Arb. 10, O provimento- dós cargos criadas por esta Dei -fica, condicionado
existancia de recursos- orçamentários próprios do Tribunal Regional do

Trabalho da 9.' Região'.
•

Art. 11. Ia criada na Ministério Público junto à Justiça do 'Trabalhá a
Procuradoria Regional cio Trabalho- da ita Região, com sede em Curitiba e

atribitições previstas em. Lei.

Parágrafo. único. A ,Proturadoria.Regional compor-se-á de 1 (Ura) Pró-
Curador Regional é 3 (trás) . PiOcuradores Adjuntos.

Art, 12. Picam criados no Quadro do Ministério Público da União junto
à -Justiça do Trabalho, para atender ao disposto no artigo anterior, 1 (um)
-caego de Procurador do- Trabalho- de Segunda Categoria, com o vencimento
Mensal de -Cr$ 6430;00 (seis mil, seiscentos e trinta cruzeiros), e 3 - (trés)
Cargos de Procurador Adjunto, com o -vencimento Mensal de Cr$- 5.746;00
(cinco mil, setecentos e quarenta- e leis cruzeiros), auto provimento se fará
na forma da legislação vigente,

A. 11. Ao Ministério- da Justiça, ouvido o Procurador-Geral 	 Jusa
• tiça do Trabalho, competirá promover a instalação da Procuradoria Regio-

nal do Trabalho da 9a Região.

Art, 14. Para, atender ás despeáas de organização, Instalação e funda;
narnento da Tribunal Regional elo Trabalho da 9,' Região. o Poder Executiva
fica autorizado a abrir crédito 6pr:dal até Cr$ 13.500.000,00 (treze milhões

• e quinhentos- mil cruzeiros).
• Parágrafo único, Para o atendimento das despesas decorrentes da aber-
tura do crédito especial autorizado no presente -artigo, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a cancelar dotações orçamentárias consignadas às 2., e
4., Regidas da Justiça do Trabanio, no rareamento vigente, correspondente
as ge:speszts que seriam realizadas pelas unidades o, serem desmembra-das, ou
de outras -dotações orçainentárias.

Art. 15, Aos Juizes Presidentes de antas de- Conciliação •e- JulgaMento
dos Estados do Paraná e Santa Catarina fica facultada a opção, no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar dá vigência destapa, pela permanénela no
gaadro -da Região a. que Pertencem,. hipótese em que aontinuarão aro exercí-
cio de 'seus cargos, mas .não poderão concorrer a promoções ou mnoçõea na
xiniadição da is.°

. Art. 16. Esta Dei entrará em. vigor na. data,- de sua- publicação, revoga-
das as disposições- em contrário-.

BrasiliN. 22 de setembro de 1975; 14,,e da _Independência e 87.° • diRepública-.
•EirijESTO GEISEL

Armando- Faledts.
Olaria Henrique SOnonsen
iodo Paulo dos Reis Venoso
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NUMERO	 CARGOS-
•

Icópia°

1
1

Diretor-Geral da Secretaria 	
Secretário-,Geral da Presidência 	

• TRT 9.,-DAS-101-4
TRT 9a-DAS-101.4.

I Secretário-do Tribunal Pleno. 	 . TE? 9.#-DA3402,-.3 •
1 Diretor do Serviço-do Pessoal' 	 • TET-$.#-DAS-101.t

Diretor do • Serviço de Execução Contábil •	 .	 •
•	 o Orçamentarla. .a....— ........ ...., 	 TRT 9a-DAS-101.1 -	 •

1 Diretor dos Servieos Gerais 	 • TRT• 9.*--DAS,10/,/
8 Assessor de Juiz •,•...,...•• 	 TRT 9.-DAS.402.2
2 Assessor	 . 	 .........•• ' TIIT 9.*-DA-102-..1

LEÍ N9 6.242 -- DE 23 DE samstsno DE 1975
Djspiie sobre o exercício da profíSstio de - guardador e lauldor auteirunno de

veículos automotores, e dd outras providencias.
O Presidente da República,	 aakaa

Pua saber que o Congtesso Nacional decreta e eu saneiem a seguinte Lett
•Art. 19 O exercido da profissão de guardador e lavador autônomo de

veículos automotores, em todo o território nacional, depende de registro na
Delegacia Regional do Trabalha Competente.

Art. 29 Para o registro a que -se refere o artigo anterior, poderão ia
Delegacias Regiam:a do 'arabalha celebrar convênio com quaisquer órgãoa
da-Aciministraçao Pública Federai. Estadual ou Municipal,

Art. 39 A concessão do registro somente se fará mediante a apmsen•
tação, pelo interessada, dos Seguintes documentos:

1 -- prova de Identidade;
II — atestado de bom antecedentes, _fornecido. pela 0114orldexle Cere0;

Petente;
— certidão negativa dos cartórios e.riminala -da seu domicilio;

IV • prova de estar em dia com ns obrigações eleltoratin

ii


