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2' A assunção a-que-se refere este artigo será eficaz nos
sinistros superiores a US$ 15003,090.0d (cento Échiatienta milhões de
dólares), relativos a ocorrência de danos a bens .epessoas no solo„provacados por atentados terroristas OU por atos dc guenn contra aeronaves.
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'Art. 1' 0-art. 3' do Deterão Mi'3.5614;
agosto de 2000 passa a Vigorar com as seguintes alterações

Art. 2' Este Decreto ,entro em- vigor na data de Sua pu-

DECRETO N' 3.954, DE 5 DE OUTUBRO DE 2001
Altera dispositivo do Decreto n° 60.521, de
31 de Março de 1967,-que estabelece a Estrutura Básica da Organização do Comando
da Aeronáutica, e dá outras.providèncias.
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I:- o-Ministro de iEstado.da Defesa;
Brasília, 5 de outubro de 2001; 180' da Independência e
113' da República.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gera/do-Magna da Crut
Pedro:Malán

N° 193, segunda-feira, 8-de outubiu de 2001

DECRETA:

da.:Presidéocia da

VI--o Comandante. da AeronáUrica.

MENSAGEM:

i

.„10 t.:

N".. 1.071, de 5,-de Outubro:rie-s.200L:Eficarninharpento ao: Supremo
Tribunal Federal-de informações para-instruiro julgamento da-Ação
Direta.de:IneonarituCionalidademt.2522.
N"1:072,. de- 5 ,de-outubro de 2001. Restituição ao Congreaso
oional-de-aittógrairos dmproje4ri de leitcpie; Santionida,se:traniforma
na Lei 10.294,-de 5 de outubro de 2001.

-CONSELHO - DE GOVERNO,
CÂMARA-DE GESTÃO DA CRISE DE
- ENF,RGIA ELÉTRICA
RESOLUÇÃO 54, DE--5=DEOOT'UBRODg gan

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a",
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 46 do Decreto-Lei
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. P 0 inciso II do art. 5' do Decreto a' 60.52 L
de 31 de março de 1967, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"II - Órgãos de Direção Setorial:
Departamento de Aviação Civil;
Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
Departamento de Ensino da Aeronáutica; e
Departamento de Controle do Espaço Aéreo." (NR)
Art. 2'D-Departamento de Controle do Espaço
Aéreo - DECEA tem por finalidade planejar, implantar, integrar, not.matizar, coordenar e fiscalizar as atividades de controle do espaço
aéreo brasileiro, de telecomunicações aeronáuticas e de informática.
Art. 3' O DECEA tem sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e é diretamente subordinado ao
Comandante da Aeronáutica.

4' Os:Ministros de Estalo serão -substituídos,
nos seus impedimentos, pelos Secretários-Executivos dos
respectivos Ministérios, o Ministro de Estado das Relações
Exteriores pelo Secretário-Geral-das Relações Exteriores e
o Comandante da Aeronáutica pelo Chefe do Estado-Maior
' da Aeronáutico:
5' 0-Conselho, por meio de sela Presidente,
poderá convidar outros Ministros de Estado a participar
das reuniõeS do CONAC." (NR)
Art: 2' -Este Decreto entra Bis-vigor na:datarrie
sua publicação.
-Brasília, 5 de outubro de 2001; 180! dá Independência e 113" da República.
FERNANDO RENRIQUE'CARDOSO.
Magela -da Crui.Qainaio

"ggtildo

Dgqisro DE.5 -DE .01.1TUBRD DE 2001
Declara deinteresse social„parafins de:reforma agrário, o imóVel -rural denominado
"Fazenda Teijin'', situatiomo-Mintiefpio de
Nova Andradifiá, Estado de Mato :Grõsso
do.:Sitl, e dá-outras providências...

Art. 4' O Diretor-Geral do DECEA é TenenteBrigadeiro-do-Ar, da Ativa, não incluído em categoria especial.
Art. 5' O art. 2' do Decreto n f 88.296, de 10 de
maio de 1983, passa_a vigorar com a seguinte alteração:
"Ari. 2' O ICA é diretamente subordinado ao
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA e
tem sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro." (NR)
Art. 6' O Segundo 'Centro Integrado-de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACT4 II C, 43 Terreiro
Centro Integrado de Defesa Aérea e -Controle de Tráfego Aéreo tCINDACTA 111 passam a ser diretamente subordinados art-DECEA,
Art 7' a Comandante da Aeronáutica -baixará
onipleilientares :necessários -á exe)..ução -deste Decreto.
Ali rtste Decreto -entra em Vigor .112 data-de
sua publicação.
Art. 9' Revogam-se. o Decreto n' 70.627, de 25
de maio de 1972, o art. 2' do Decreto n' 84.626, de 9-de abril de
1980. o ais 3" do Decreto n' 87.758, de 1"-de novembro de 1982, e
1 . ri .,
os 564 de 21 de março de 1988
Brasília, 5 de outubro dó 2001; 180' da independência e 113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela, da ('ris: Quinara.
DECRETO 3 955, DE 5 DE OUTUBRO DE 2001
Altera dispositivos do Decreto n'3.564, de
17 de agosto de 2000; que dispõe sobre a
estrutura e o funcionamento do
, Conselho
de Aviação CIL'il • CONAd 0á outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que Ihe,ernifere,0 ort. 84, inciso IV, da Constituição,

O :PRESIDENTE DA- REPÚBLICA, 110 2S0 (12$ atri-t
buições -que lhe conferem os art.s. 84, inciso TV, e .184 da :Constituição, e nos termos dos Orts. 1$ e 20 .da Lei 4.504; de-30 de
novembro de 1964; 2' da Leia' 8:629, de 25-de fevereiro dé, 1993; 'é
2' do Lei Complenientar n' 76, de 6 de julho de :1993,

Estabelece-o,preço 2 ser praticado novstibMercados :Sudeste/Centro-Oeste, Norte e
Nordeáte„e dá outras providências.
:O' PRESIDENTE DA -0i/IAARA :DE GESTÃO DA
CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA GCE, no uso de-suas atiibuiçõeSi_por decisão ail:Tefereeidüle; ouvidos;preViamentems membros do núcleo executivo, na forma do §5' do art. 3' da Medida
:Provisória, gif 2.108-5, de.14-de.,agosto de 2001, e
Considerando-a oriéntacão da _Câmara-de que- os,preçosdo
Mercado Atacadista de Energia: Elétrica MAE nos distintos siri>
mereados: Mílitaaras-coridições-híciroitigicas atuais, a atrializaçãci-dàs.
estimativas de eargaprópriaeloS Siiiisigemasfora em desenvolvimento
pelo Comitê Técnico de;EstucIOS.ele Mercado -:CTEM do-Ministério
de -Minas e:Energia-e.ja:parcialmente.diValgadaa;
-R E.S.Q.L.:VE::=,
Art.1"Ficani mantidos, até 30 deMovembrO de 2001,os.
-preçOs,da energia-élétrieá :aseretti praticados nm-Meicadot Atacadista
de- Energia Elétrica -mÁg èotit-'às agentes participantes dos subMercadosafetados pe
.: las medidas-de racionamento definidos na forma
:da- Resolução-da Câmara -de-gestão- da Crise de ;Energia ElétricaGCE-n'-49, de 20 de-setembro de 2001.
.Até a data- dê -que: rráta to art. :a 'GCE' estabelecerá; ouvidas entidades. :representativás do setor elétrico; nietodologiwetpuirediinento para-o-date-tilo do preço: da. enefÈià elétrica
a- ser praticado ão:MAE.
Art. 3' EsCa -Resolução -.entra ern . Vigor na rlOta . de sua:
publicação..
a
PEDRO PARENTE

DE C R ET A
Art. l' Fica declarado de interesse soda', para fins de
reforma agrária, miá:termos-dos aits. 18, letras "a", "ti", "c" e 'O, c
20, inciso VI, da, Lei n' 4.504; de 30 de noventbrO de 1964, e2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de -1993, o, imóvel rural denominado
"Fazenda Teijin", Cosi' área de vinte e Oito mil, quatrocentos e noventa e sete hectares, oitenta e um ares e noventa . c quatro cofiares,
situado no Município de -Nova Andradina, objetei da. Matrícula n'
14.357, -11s. 01. Livro 2„ do Cartório de Registro de Imóveis da.
Comarca de Nova Andradina, Estado de Istlato Grosso de Sul : (T'recesso 1NCRA1SR- 16/g 5429(l091132109-51).

CONSELHO :DE 'DEFESA iNACIONAL

SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO
Nós Atos_de js de setembio 0_2001, publicados no DOU
ri' 180, de 19 de setembro de 2901, Seção 1,-pag.1; ç nos Atos de-27
de setembro de1001, publicados no DOU n'187, de 28 desetrmbrode Seção I, pog zi, c ipur onde sele: ... Medido Provisória
n' 2:143-36, de 24 de. agosto de 2001... ,leia .se: ... Medida:Provisória
n"- 2.216-37, de 31 de -agosto de 200j... .

An. 2' Excluerre -se dos efeites- deste Decreto -os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido o artigo anterior e pertencentes aos que serão beneliciados,emn a sua destinação.
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Art. 3'
Instituto Nacional . de Colonização- e Reforma
Agrária INCRA fica autorizado a promover :a desapropriação , do
imóvel rural de que trata este Derreto, na fortim :previstO na Lei
Complementar n' 76. de t6 de julho de 1993, e a manter o área,de
Reserva Legal prevista na Lei d 4771, de 15_de-setembrO.Sle 1965,
preférencialniente em gleba única, de formo a conciliar o asseri=
UMICIII0 COM a preservação do ineio.ambiente.
Art. 4' Este Decreto entra em vigor fia data- de suapublicação:
Brasília, 5 de outubro de 2001; 180" da , Independência e
113'2 - da República.
FERNANDO.-IIENEIQUECARDOSO
Rau. l,13eikedungaratina-l'intó

Ao :enviar matéria eletronicameritepara
pabíícgOo nos Jornais Oficiais, cértifique-sç
delue,-os arquiVos este-tam livres.dé Vírus.
Sua matéria pode ser rejeitada caso Seja
canstatodaalgurrulipade-,contairtiaa0o..
contfreqüênciargeti-sciftware
'

