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3.° O presente Decreto euFederações
trará em vigor na data de eira pu- suplementar do Proventário Paula
Cândido, integrada pelos seguintes '''Departamento de Administração Federação Metropolitablicação.
cargos: 1 Artífice - ...suplementar, 6 (D. A.)
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criado
pela
Lei
de
Passam igualmente a teramericanos.
Art. 6.
Federação Paulista de
e
da
1953,
de
julho
de
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listas do Ministério da Saúde todas as compete receber e transmitir as or50.000,09 outras wovidéncias.
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funções
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de
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dens do Ministro de Estado e are.s Federação
O Presidente da República, usando ocupadas por servidores em exercício ter-lhe siolaboração e assistência D.:
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Baskettall - (Belém)
da atribuição que lhe confere o ar- nos serviços transferidos do antigo desempenho de suas atribuições e na
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na de Tenis - (Dis70.000,00 tendo em vista o disposto no artigo como as ocupadas por servidores que
§ 1.° O Gabinete será constitui:10
trito Federal)
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Federação Pernambucajulho de 1953, decreta:
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3 5.000 , 00
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Art. 5.° A Comissão Nacional r3r:
;movimentará, no corrente exercício, os mesmos serviços.
Alimentação é ' o órgão incumbido de
Liga Santista de Bassaldos das dotações orçamentárias a
Art. 8. e Os padrões de vencimen- • assistir o Governo na formulação da
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de
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Lei
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pelo artigo 8.0
as atividades relacionadas com os re )cionais respectivos.
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lisblivráar.i.os órgãos da Adannisteação
ville - Santa CataArt. 9.° O Consultor Jurídico do IP".o
200.000,00 conta dos créditos a que se refere
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5finistério
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este artigo continuarão a ser procesGoitacaz F. Clube Parág rafo único. A Comissão Nasadas pelos órgãos próprios do Minis- prestará assistência jurídica ao Minis- cional
será presidira
(Campos - Estado do
tério da Educação e Cultura, na forma tério da Saúde, até à criação do res- por umdedeAlimentação
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plendria,
por
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Petropolitano F. C. Art. 10. A assistência médico-hosArt. 4. 0 Dentro do prazo de trinta pitalar aos servidores do Ministério
Art. 6. 1' A Seção de Segurara a
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150.000,00 dias, contados a partir da vigência da Saúde e aos seus dependentes con- Nacional compete colaborar nos plan
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ção e Cultura e o Ministério da Saúde de Assistência Social do Ministério da mente aos problemas de saúde, ras
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0
,
parágrafo
único,
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Educação
e
Saúde
e
Serviço
de
Saúde Saúde, à qual comacte manter orgaArt. 1. 0 O AI:mistério
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